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Breytt samfélag - aukinn jöfnuð  

Ávarp Maríu S. Gunnarsdóttur  

Enginn jöfnuður án friðar.  

Misrétti samfélagsins er mannanna verk og það er í mannlegu valdi að breyta því. Krafan 

hér í dag er jöfnuður. Spurningin er hverjum treystum við til að þora, til að geta og til að 

vilja?  

 

Mismunun hefur oft áður verið til umræðu á Alþjóðlegum baráttudegi kvenna fyrir friði og 

jafnrétti. Enda konur stór hluti kúgaðra og verða líklega áfram - en þær eru ekki einar.  

 

Undanfarna mánuði höfum við séð hvað samtakamáttur getur. Krafan um aukinn jöfnuð 

hefur verið áberandi. En hvernig náum við sameiginlegum skilningi á því hvað er 

jöfnuður? Við höfum búið svo lengi í samfélagi misskiptingar að margir halda ójöfnuð 

óhjákvæmilegan. Kannski ekki að undra því hvorki lög sem eiga að tryggja jafnrétti né 

rótgróið lýðræði byggt á jafnræðisreglu hafa dugað til – menn eru ekki jafnir. Hvaða 

jöfnuður er það þegar eignir eins manns jafngilda fjórðungi fjárlaga landsins? Þetta 

gerðist ekki í einræðisríki eða í einhverju þróunarlandi. Nei, hér á Íslandi.  

 

Við vorum blind eða létum blekkjast og réttlætiskenndin brenglaðist. Höfðum kannski 

meira næði til að leyfa okkur að vera ögn næmari fyrir þjáningum annarra. Svo rík, eða 

við héldum það, að við lögðum eyru við því sem gerðist annars staðar í heiminum og 

tókum á okkur skuldbindingar. En verður staðið við þær? 

 

Í dag erum við upptekin af eigin hag og allra þeirra sem hafa tapað eða eru að tapa á 

einn eða annan hátt. Hvort heldur er fjármunum, öryggi eða draumum.  

 

Sumir halda að þjóðin hafi lært eitthvað síðan í haust. Að búsáhaldabyltingin og 

mótmælafundir á Austurvelli sýni að við séum vöknuð af Þyrnirósarsvefni tilbúin að líta 

stöðuna nýjum augum. Gott ef svo væri en meðan fólk trúir áfram að Íslendingar séu 

"ein þjóð" sem samanstendur af ríkum og fátækum, sem hafi sömu hagsmuna að gæta, 

verður engin breyting. Íslenska kapítalista skiptir þjóðerni ekki máli frekar en aðra 

kapítalista og það á jafnt við um konur sem karla. 

Okkar vandamál verða smá þegar hugsað er til miljóna flóttabarna nútímans eða þeirrar 

staðreyndar að í heiminum þjáist nærri miljarður af vannæringu. Á tveimur árum hafa 

110 miljónir bæst í þann hóp. Hversu mörg börn verða aldrei fullorðin? Hversu margir 



hafa ekki aðgang að ómenguðu drykkjarvatni og eru útsettir fyrir sjúkdóma sem breiðast 

út af þeim sökum? Hve margir eru ólæsir í tæknivæddum heimi? Hvernig er hljóðið núna 

í konunum í Afganistan sem ætlunin var að frelsa úr búrkunni. Hvenær fá Írakar frið? 

Telja foreldrar sem horfðu upp á börn sín drepin í nýlegum grimmdarárásum Ísraelshers í 

Palestínu að friður verði einhvern tíma í þeirra landi?  

 

Getum við orðið sammála um að markmiðið sé ekki að vera meðal ríkustu þjóða heims 

heldur einfaldlega þjóð sem setur samfélagsleg gildi og manneskjuna ofar 

peningahyggju? Vera fremur veitendur en þiggjendur?  

Við þurfum jöfnuð til þess að friður sé mögulegur í heiminum. Það er nefnilega ójöfnuður 

sem skapar ófrið: á milli landa, á milli héraða innan sama lands eða á milli stétta. Það er 

lengi búið að telja okkur trú um að ófriður takmarkist við stríð gegn 

hryðjuverkamönnum. Um leið og við höfnum öðrum klisjum skulum við losa okkur við 

þessa. Það var í nafni hennar sem ríkisstjórn Íslands studdi innrás í Írak. Smánarblettur á 

þjóðinni. Til viðbótar við annað sem nýfrjálshyggjan leiddi yfir landið þá hefur ímynd 

Íslands sem friðelsk þjóð glatast. Við endurskoðun stjórnarskrár árið 2005 vildu 

friðarsinnar tryggja í stjórnarskrá að Ísland væri herlaus þjóð sem færi ekki með ófriði á 

hendur öðrum. Nú endurtökum við þessa kröfu.  

Fyrir ári gagnrýndum við lagafrumvarp þáverandi ríkisstjórnar um varnarmál Íslands fyrir 

hernaðarhyggju og óhóflegan peningaaustur til hermála. Frumvarpið varð að lögum og 

Varnarmálastofnun tók til starfa, peningahít, sem á innan við ári hefur sannað 

tilgangsleysi sitt. Nú er til athugunar að leggja stofnunina niður en væri ekki betra að 

ganga alla leið og hafna allri þátttöku í hernaði. Með aðild að Nató bendlum við þjóðina 

áfram við árásir, ofbeldi og tortryggni og erum samsek í því sem hernaðarbandalagið 

tekur sér fyrir hendur.  

Í 60 ár hefur þjóðin greitt háu verði aðild að hernaðarbandalagi án þess að vita, hvað 

væri að óttast. Fyrrverandi utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir setti í gang 

svokallað Ógnarmat til að skýra línurnar. Því mati er að ljúka og heyrst hefur að eitthvað 

sé ógnin óljós nema ef vera skyldi sú ógn sem því fylgir að vera aðili að 

kjarnorkubandalagi. Menningar- og friðarsamtökin MFÍK leggja því til að Ísland segi upp 

aðild að Nató 30.mars n.k. og að landið og miðin verði lýst kjarnorkuvopnalaust svæði.  
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