
8. mars 2011 

Tímamót – ávarp Maríu S. Gunnarsdóttur í Ráðhúsi Reykjavíkur  

 

Maddama – kerling – fröken – frú – og allir mætir liðsmenn jafnréttis og friðar. 

Það eru tímamót : 8. mars í 100 ár en ennþá er langt á endastöð.  

 

Á þessari árlegu dagskrá hér í Ráðhúsinu hugsum við til kvenna sem berjast fyrir lífi sínu 

og barna sinna í fátækrahverfum heims, berjast fyrir friði á átakasvæðum, berjast gegn 

kynbundnu ofbeldi, fyrir jafnrétti og grundvallarmannréttindum. Kvenna sem neita að 

láta kúga sig til hlýðni eða hræða sig með ofbeldi. Þeirra sem hvorki láta hatursáróður 

blinda sig né þrotlausan þrældóm svipta sig kjarki. Við hugsum til þeirra sem safna liði 

með framtíð komandi kynslóða í huga. 

 

Umbætur sem hafa orðið á lífi og réttindum kvenna eiga rætur í baráttu þeirra sjálfra og 

styrk samstöðunnar. Í fréttum fer lítið fyrir þessum konum enda ekki hagur allra að 

varpa á þær ljósi og því síður að leggja baráttu þeirra lið. Ekki frekar en baráttu alþýðu 

manna almennt.  

 

Að undanförnu höfum við orðið vitni, nánast í beinni, að keðju stjórnarfarsbyltinga í 

Arabalöndum. Þar hefur lýðurinn litlu ráðið, þjóðartekjur verið miklar en himinn og haf 

milli ríkra og fátækra. 

 

Fjöldi vestrænna þjóða hafa fordæmt ofbeldið sem mætir mótmælendum en það er 

falskur tónn í friðarsöng margra. Vopnasala til Líbíu hefur vaxið með ógnarhraða 

undanfarin ár. Flest vopnin koma frá Rússlandi en fast á hæla fylgja Bretland, Ítalía og 

Frakkland. Í þágu eigin hagsmuna hefur gjörspilltum einræðisherrum verið hampað en 

þagað þunnu hljóði um hlutskipti alþýðu. Fólk sem ráðamenn á Vesturlöndum vonast í 

lengstu lög að reki ekki upp á fjörur þeirra.  

 

En vonandi er komið að þáttaskilum.  Og við lítum okkur nær. Það eru 50 ár frá setningu 

laga um launajöfnuð karla og kvenna á Íslandi. Hálfri öld síðar er tekjumunur kynja 

mikill. Konur fylla láglaunastéttir. Einstaka kona á ofurlaunum breytir þar engu og ég leyfi 

mér að efast um hversu heppilegt það sé að samningar láglaunafólks séu í höndum 

eigenda miljónakrónajeppa. Það liggja fyrir tölur um ástand mála á Íslandi, um 

misskiptingu auðs og lífsgæða, mismun launa eftir kynjum, bág kjör aldraðra og öryrkja. 

Það er löngu tímabært að útrýma þeirri mannfyrirlitningu sem liggur að baki þessum 

opinberu tölum. 

 



Við eigum líka fantagóða skýrslu um oflæti þjóðar, um vanhæfni og ráðaleysi íslenskra 

stjórnvalda, um embættismenn, banka- og fjársýslumenn. Samt er ríghaldið í 

úrsérgengið kerfi.  

 

Hvar er viljinn til breytinga? 

 

Snúum aftur að tímamótum. Á þessu ári eru 60 ár liðin frá stofnun Menningar- og 

friðarsamtakanna MFÍK, elstu starfandi friðarhreyfingar á Íslandi. Hvað á að segja um 

afmælisbarn sem endurnýjast með nýjum félögum og er þar af leiðandi síungt? Kannski 

sárt að enn sé þörf fyrir slík samtök. En er ekki bara einfaldast að segja: Margt hefur 

verið sagt en enn er verk að vinna.  

 

Tímamót eru ákveðin skil í tíma - eða hvörf, og í bókmenntum þýða hvörf þetta ris í 

leikritinu, þegar atburðarásin tekur stefnu á lausn. Því finnst mér freistandi að ljúka 

þessari kraftmiklu dagskrá hér í dag á þeim orðum að í sameinuðum styrk felist lausnir - 

fyrir betri og friðsamari heimi. 

 

Förum með friði.  

 


