
Ógnarmat  
Styrjaldir eru glæpsamleg sóun á mannslífum, tilræði við líf, heilsu, hamingju og 

framtíðarvonir saklauss fólks. Fjármunum til hernaðar og vígvæðingar væri margfalt 

betur varið í baráttu við sjúkdóma, til menntunar og til uppbyggingar í kjölfar 

náttúruhamfara. 

 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 2007 er lögð áhersla á 

frumkvæði Íslendinga í alþjóðamálum. Þar er m.a. kveðið á um að friðsamlegar úrlausnir 

deilumála séu nýir hornsteinar í íslenskri utanríkisstefnu. Að ný ríkisstjórn harmi 

stríðsreksturinn í Írak og vilji leggja sín lóð á vogarskálar friðar í Írak og 

Miðausturlöndum m.a. með þátttöku í mannúðar- og uppbyggingarstarfi. 

 

Að öðru leyti, segir svo, byggist stefna ríkisstjórnarinnar á þeim gildum sem legið hafa til 

grundvallar samvinnu vestrænna lýðræðisríkja, norrænu samstarfi og viðleitni þjóða 

heims til að auka frelsi í alþjóðlegum viðskiptum. Það er sem maður sjái Ragnar Reykás 

hverfa fyrir horn í þessum loðna viðbótarhala! 

 

Íslendingar eiga heimtingu á að stefnan í utanríkismálum sé hrein og skýr og í samræmi 

við vilja þorra þjóðarinnar. 
Utanríkisráðuneytið boðar um þessar mundir endurmat á utanríkisstefnu Íslendinga.  

Nánar tiltekið boðar utanríkisráðherra „vandað“ ógnarmat og lofar víðtækri samvinnu allra 
flokka í því starfi. Mikið ríði á að vel takist til og að sátt ríki um niðurstöðuna.  

Í ræðu sem Ingibjörg Sólrún utanríkisráðherra flutti á ráðstefnunni Kapphlaupið um 

Norðurpólinn sem haldin var 30. ágúst s.l. ítrekar hún þörfina á að efla umræðu um þessi 

mál og hlutverk okkar innan NATÓ. Þar kvað þó við tón sem vekur ugg í brjósti allra 

andstæðinga hernaðar. Þar segir orðrétt: „Það væri frekar á færi Íslendinga að senda 

sérfræðinga til verka, þegar byssurnar væru þagnaðar, til að vinna að 

friðaruppbyggingu.“ 

 

Má minna á að þátttaka okkar í NATÓ ber í sér að örþjóðin Íslendingar verður ekki og 

hefur aldrei verið spurð álits um það sem téð bandalag tekur sér fyrir hendur. Íslendingar 

hafa tekið þátt í hernaði bandamanna sinna með öllum þeim víðtæka hryllingi sem það 

hefur leitt af sér. Er það hlutverk okkar friðelskandi þjóðar að halda áfram margboðuðum 

ófriði og lúskraskt svo á vettvang „þegar byssurnar eru þagnaðar“? Væri ekki nær að við 

tækjum þá afstöðu að standa utan allra hernaðarbandalaga og frábiðja okkur þátttöku í 

styrjöldum, beina sem óbeina? Utanríkisráðherra kallar eftir aukinni umræðu. Svörum því 

kalli! Höfum þor til að takast á hendur friðarmat í stað ógnarmats.    

  

 


