
8. mars 2010  

Framlag okkar til friðvænlegri heims. Ávarp Maríu S. Gunnarsdóttur 

 

Draumur um frið hefur löngum fylgt mannkyninu. En ef friður er jafn fátíður í gegnum 

söguna og raun ber vitni er það kannski vegna þess að fólk hefur látið sig dreyma frekar 

en að framkvæma. Þótt það sé ekki nema táknrænt, ákváðum við í Menningar- og 

friðarsamtökunum að „gefa frið“ hér í dag, með þessu korti með mynd listakonunnar 

Mireyu Samper sem kallast Friður. Skilaboðin til ykkar liggja innan í og þannig hægt að 

nota umslag og kort til að senda einhverjum fleirum friðarkveðju. Tilgangurinn er að 

vekja umræðu um frið.  

 

Frelsi og gagnrýnin hugsun er drifkraftur. Þess vegna erum við hér saman komin í 

Ráðhúsi Reykjavíkur á baráttudegi kvenna fyrir friði og jafnrétti. Við þurfum ekki að vera 

sammála öllu sem hér verður sagt en reynum að vera samkvæm sjálfum okkur.  

En hvað er friður? Er það bara andstæða stríðs? Er enginn friður án stríðs?  

Síðastliðin öld var öld gífurlegra stríðsátaka, háðar voru tvær heimstyrjaldir og ótal önnur 

stríð stór og smá. Milljónir manna misstu lífið að ótöldum öllum þeim sálarmorðum sem 

litlum sögum fer af. Þetta áttu jafnvel að vera stríðin sem nauðsynlegt var að heyja svo 

endanlegur friður mætti ríkja.  

 

Öldin sem við nú lifum virðist ekki ætla að verða betri. Fleiri almennir borgarar lenda í 

eldlínunni og grímulausir hagsmunir ráða för hvort sem það er valdabarátta, 

gróðasjónarmið hergagnaframleiðenda eða kapphlaup um yfirráð auðlinda. Litlar tilraunir 

eru gerðar til að breiða yfir tilganginn þótt stundum sé talað um réttlæti eða tilraun til að 

koma á lýðræði. 

 

Stríðum er þröngvað upp á þjóðir - en friði er ekki hægt að koma á með valdboði. Friður 

er samkomulag. Þrátt fyrir alþjóðasamþykktir þar um hefur konum lítið verið hleypt að 

friðarborðum. Þessu þarf að breyta.  

 

Árið 2008 voru blóðug átök á sextíu og tveimur stöðum í heiminum og 9 stríð. Engar 

friðarumræður hafa ennþá farið fram eftir 4 þessara stríða. Við heyrum lítið um 

afleiðingarnar. Í fjölmiðlum okkar eru fréttir soðnar niður í nokkra sentimetra á síðu sem 

auðvelt er að fletta yfir. Kannski helst um fréttir þegar auðlindir í húfi hafa áhrif á daglegt 

líf hér á landi eins og t.d. olíuverð. Og það er minnst á aðild Íslands eins og hverja aðra 

smámuni þótt andstaða þjóðarinnar við því að barist sé í okkar nafni kæmi skýrt í ljós á 

dögum Írakstríðsins þegar milli 80 og 90% þjóðarinnar lýstu sig algerlega mótfallin. 

Nýlega voru tugir barna drepin í okkar nafni í Afganistan. Eftir nærri 9 ára stríðsrekstur 



þar í landi er mikill ágreiningur meðal Nató-þjóða um framhald. Foreldrar og ekkjur 

mótmæla því að fleiri verði sendir í dauðann. 

 

Í Alsír-stríðinu á 6. áratugnum varð gífurlegt mannfall óbreyttra borgara en franskir 

hershöfðingjar þóttust réttlæta árásirnar með því að auglýsa þær fyrirfram. Núna hrósa 

hershöfðingjar í Afganistan sér af því að beita þessari sömu aðferð en segja almenna 

borgara áfram þvælast fyrir þrátt fyrir vel auglýstar árásir. Þetta er martröð en því miður 

ekki í svefni heldur vöku. 

 

En hverjir reka stríðsvélina? Stærstu hergagnasalar heimsins eru vestræn lýðræðisríki og 

löndin sem eru fastafulltrúar í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eyða mestu fé til 

hernaðar.  

 

Sannleikurinn er að það gífurlega fjármagn sem varið er í framleiðslu og viðhald 

hergagna vantar sárlega til að sigrast á sjúkdómum, fátækt og fáfræði og til að bjarga 

náttúru heimsins. 

 

Leikskáldið Harold Pinter sendi magnaða ræðu frá sér þegar honum voru veitt 

Nóbelsverðlaunin í bókmenntum, þar sagði hann m.a.: „Sannleikurinn er líka sá að þrátt 

fyrir stórkostlegar líkur á hinu gagnstæða þá er ekkert annað en óbilandi kjarkur, 

staðfesta og heilög sannfæring venjulegs fólks eins og okkar sem getur skilgreint 

sannleikann um líf okkar og þá lífsnauðsynlegu ábyrgð sem okkur ber að axla. Ef slík 

staðfesta gegn stríði er ekki samofin pólitískri vitund okkar er ekki nokkur von til að við 

heimtum aftur það sem okkur hefur nær endanlega gengið úr greipum, sjálfsvirðinguna.“  

 

Menningar- og friðarsamtökin MFÍK bjóða öllum, konum og körlum, að sameinast um 

friðvænlegri heim og taka undir kröfur um að Ísland standi utan allra hernaðarbandalaga 

– um að landið og miðin verði lýst kjarnorkuvopnalaust svæði – og að fest verði í 

stjórnarskrá að Ísland sé herlaust og þjóðin fari aldrei með ófriði gegn öðrum þjóðum.  

Á þennan hátt viljum við að Ísland skipi sér í hóp hlutlausra þjóða.  

 

Hættum að láta okkur dreyma - gerum Ísland að eyju friðar.  

 


