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ÚTDRÁTTUR  
 

Í Bandaríkjunum búa lita!ir og fátækir í miklum meirihluta í hverfum "ar 
sem eiturefnastö!var eru sta!settar, en mengandi i!na!ur sækir "anga! 
sem minnst mótsta!a er vi! sta!setningu slíkra stö!va. Kyn"áttur er 
áhrifamikill "áttur "egar spá! er fyrir um sta!setningu eiturefnastö!va og 
er sterkari en a!rir félagshagfræ!ilegir "ættir. Stjórnvöld hafa veri! 
svifasein a! breg!ast vi! "eirri ógn sem stafar af mengun frá i!na!i, 
sérstaklega "egar litu! samfélög eiga í hlut. Kerfi! veitir ekki öllum jafna 
vernd og er stórlega galla!. Grasrótarsamtök vinna fyrir 
umhverfisréttindum og krefjast "ess a! jöfn vernd fyrir mengun og 
umhverfisréttindi séu grundvallar- og mannréttindi, en ekki forréttindi 
fyrir fáa útvalda. Lita!ar konur hafa veri! í fremstu rö! í samtökum 
umhverfisréttinda og hafa unni! mikilvægt starf í "águ "eirra. 
A!ger!arstefna kvenna í umhverfismálum er aflei!ing af félagslegum 
hlutverkum "eirra. Umhverfisréttindasamtökum hefur áunnist miki! á 
sí!ustu tveimur áratugum í baráttunni fyrir umhverfisréttindum og hefur 
málefni! fengi! mikla athygli í kjölfari!. En "rátt fyrir "a! eru ekki öll 
samfélög jöfn og enn er veri! a! henda eiturefnaúrgangi í hverfum lita!ra. 
Miki! "arf a! gera á!ur en jöfnum umhverfisréttindum fyrir alla er ná!. 
#ó a! miklar framfarir hafi or!i! í málefnum umhverfisréttinda "á er enn 
löng lei! fyrir höndum.  
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Inngangur 

Kyn"áttafordómar halda áfram a! gera vart vi! sig í Bandaríkjunum og er umhverfis-

rasismi birtingarmynd slíkra fordóma.1 Í Bandaríkjunum segir efnahagsástand 

samfélags ekki nærri "ví eins miki! til um sta!setningu eiturefnastö!va eins og 

kyn"áttur. #a! bendir til "ess a! val á sta!setningu fyrir eiturefnastö!var og losunar 

fyrir hættuleg úrgangsefni, feli í sér rasisma. Rannsóknir hafa s&nt fram á a! "a! er virkt 

samband á milli rasisma, kyn"áttar, fátæktar, valdaleysis, og áhrifa mengandi i!na!ar á 

umhverfi!. Vissulega er hægt a! fjalla um málefni! í ví!ara samhengi og sko!a 

umhverfisrasisma í al"jó!legu samhengi og hvernig "ri!ja heims ríki eru beitt óréttlæti í 

umhverfismálum, en vegna "ess hve vi!amikil slík umfjöllun yr!i ver!ur ekki fari! út í 

"a! hér. #ess í sta! ver!ur fjalla! um umhverfisrasisma í Bandaríkjunum, "á a!allega í 

"éttb&li, áhrif slíkra kyn"áttafordóma og tengsl mengunar og minnihlutahópa. Leitast 

ver!ur vi! a! svara spurningum á bor! vi! hvers vegna sum samfélög enda me! 

eiturefnastö! í næsta nágrenni á me!an önnur gera "a! ekki. Hvers vegna er 

regluger!um í umhverfismálum fylgt stíft eftir í sumum samfélögum en ekki í ö!rum? 

Hva!a hlut hafa yfirvöld átt sí!ustu tvo áratugi í a! velja eiturefnastö!vum sta! og í 

umhverfismisrétti? Hvers konar breytingar á stofnunum eru nau!synlegar í 

Bandaríkjunum til a! ná fram réttlátu samfélagi og til "ess a! tryggja jafna 

mhverfisvernd fyrir alla?  

, The Quest for Environmental Justice, Human Rights and the Politics of 

ollution. 
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Baráttan fyrir umhverfisréttindum í Bandaríkjunum hefur teki! miklum framförum á 

sí!ustu tveimur áratugum me! tilkomu umhverfisréttindasamtaka sem starfa í gras-

rótinni. Baráttunni er "ó langt frá "ví a! vera loki! og er enn löng lei! fyrir höndum til 

"ess a! ná settu takmarki, jöfnum umhverfisréttindum fyrir alla kyn"ætti í 

Bandaríkjunum. Til "ess a! gera grein fyrir umhverfisrasisma og einkennum hans sty!st 

ég einna helst vi! fræ!imanninn Robert D. Bullard í bókinni Unequal Protection, 

Environmental Justice and Communities of color. Einnig sty!st ég vi! sama höfund í 

annarri bók
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Umhverfisrasismi hefur alvarleg áhrif á "au samfélög sem eru veikbygg! fyrir. 

Láglauna-, litu! samfélög sem ekki hafa bur!i til "ess a! rísa upp á móti au!ugum 

 
1 Í "essari ritger! hef ég vali! me!vita! a! nota or!i! umhverfisrasismi yfir kyn"áttafordóma í 
umhverfismálum. 

 



fyrirtækjum. En "au sækja "anga! sem minnst mótsta!a er "egar velja á sta!setningu 

fyrir mengandi i!na!. Samfélög me! lítil pólitísk völd ver!a "ví fyrir valinu, "ar sem 

íbúa skortir tíma, peninga, menntun og "ekkingu á hinu pólitíska kerfi. Hér ver!ur 

fjalla! um minnihlutahópa í "éttb&li, "a! er a! segja, Bandaríkjamenn af afrískum, 

su!ur amerískum/rómönskum, og asískum uppruna, fólk ætta! frá Kyrrahafseyjum og  

a! litlu leyti um frumbyggja N-Ameríku. Málefni frumbyggja N-Ameríku er "ó mál 

sem hefur nokkra sérstö!u og krefst ítarlegri umfjöllunar en er pláss fyrir hér. Til "ess 

a! kanna áhrif umhverfisrasisma sty!st ég vi! umfjöllun fræ!imannanna Bunyan Bryant 

og Paul Mohai í bókinni Race and the Incidence of Environmental Hazards. Til "ess a! 

útsk&ra tengslin á milli mengunar og kyn"áttar "á sko!a ég helst rannsóknarsk&rsluna 

Toxic Wastes and Race at Twenty 1987-2007 A Report Prepared for the United Church 

of Christ Justice and Witness Ministries eftir "au Robert Bullard, Paul Mohai, Robin 

aha og Beverly Wright.  

of Color sem og á!urnefnda rannsóknarsk&rslu 

eirra Bullard, Mohai, Saha og Wright.  

chael Schill í bókinni 

onfronting Environmental Racism, Voices from the Grassroots.  
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Mengunarvaldandi i!na!i er ekki dreift á handahófskenndan hátt um Bandaríkin, heldur 

hafa ákvar!anir um sta!setningu slíks i!na!ar veri! teknar á vettvangi stjórnmálanna. 

Kerfi! veitir ekki litu!um láglaunasamfélögum vernd til jafns á vi! önnur samfélög. 

Stjórnvöld eru sein a! breg!ast vi! hættum sem ógna heilsu og umhverfi, sem stafa frá 

eiturefnum í samfélagi lita!ra. Í umræ!u minni um hlutverk stjórnvalda og tengsl "eirra 

vi! umhverfisrasisma notast ég vi! verk Jane Kay í bókinni Unequal Protection, 

Environmental Justice and Communities 

"

 

Ekki er hægt a! bí!a endalaust eftir vi!brög!um stjórnvalda "ví "a! gæti haft alvarlegar 

aflei!ingar fyrir minnihlutahópa. Af "essum sökum hóf almenningur a! taka málin í 

eigin hendur og stofna grasrótarsamtök sem berjast fyrir umhverfisréttindum. 

Umhverfisréttindasamtökum, sem starfa í grasrót samfélagsins, hafa áorka! miklu og 

vaki! mikla athygli á málefnum minnihlutahópa í umhverfismálum. Í umfjöllun minni 

um tilkomu umhverfisréttindasamtaka sem starfa í grasrót, hlutverk "eirra, markmi! og 

a!fer!ir, sty!st ég vi! verk Regina Austin, Robert Bullard og Mi

C

 

Hlutdeild kvenna leikur stórt hlutverk í baráttunni fyrir umhverfisréttindum og lei!a 

konur meirihluta "eirra samtaka. Lita!ar konur hafa veri! í fremstu rö! í samtökum 

ii



umhverfisréttinda og hafa unni! mikilvægt starf í "águ "eirra. En hvers vegna eru konur 

svona virkar í umhverfismálum? Flestar konur sjá sig tilneyddar til a! taka "átt í 

baráttunni fyrir umhverfisréttindum, en a!ger!arstefna "eirra á sér sta! sem aflei!ing af 

félagslegum hlutverkum "eirra sem mæ!ra og uppalenda. Konur hafa a!ra nálgun á 

umhverfismál en karlar og "ær horfa á umhverfi! út frá persónulegu sjónarhorni 

heimilisins "ar sem velfer! fjölskyldunnar og heilsa er sett í fyrsta sæti. Til "ess a! 

sko!a hlutdeild kvenna í baráttunni fyrir umhverfisréttindum nánar og umhverfisréttindi 

útfrá femínísku sjónarhorni sty!st ég a! mestu leyti vi! umfjöllun Joni Seager, Dianne 

Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter og Ester Wangari í bókinni Feminist Political 

Ecology, Global Issues and Local Experiences.  

iii



1. Hva# er umhverfisrasismi? 

Hugtaki! umhverfisrasismi vísar til me!vita!rar og/e!a óme!vita!rar mismununar 

vegna kyn"áttar í framkvæmd og vi! eftirfylgni laga og regluger!a á svi!i 

umhverfismála. #ar ver!ur lita! fólk i!ulega undir "egar valin er sta!setning fyrir 

mengandi i!na!. Einnig getur umhverfisrasismi falist í "ví a! minnihlutahópar eru 

útiloka!ir frá opinberum og óopinberum nefndum og ákvar!anatökuferli.2 Samkvæmt 

Robert D. Bullard "á vísar umhverfisrasismi til "eirrar stefnu, framkvæmdar e!a 

regluger!ar sem hefur mismunandi áhrif á einstaklinga, hópa e!a samfélög vegna 

kyn"áttar. Umhverfisrasismi í opinberri stefnumótun og i!na!arframkvæmdum veldur 

"ví a! "unginn og kostna!urinn vegna "eirra áhrifa sem slíkar framkvæmdir hafa í för 

me! sér, lendir á litu!um minnihlutahópum á me!an hvítir fá ávinninginn.3 Baráttan 

fyrir umhverfisréttindum mi!ar a! "ví a! sporna gegn og koma í veg fyrir umhverfis-

rasisma.4 

 

Bullard heldur "ví fram a! saga "rælahalds hafi geti! af sér umhverfisrasisma í 

Bandaríkjunum. Hann vill meina a! umhverfisrasismi sé leifar af a!skilna!arstefnunni 

sem ríkti í Bandaríkjunum "ar sem hvítir og "eldökkir voru skildir a!. Slík mismunum 

var réttlætt  í su!urríkjum Bandaríkanna me! svoköllu!um Jim Crow lögum sem voru í 

gildi frá 1877-1954. Jim Crow lögin voru ríkis- og fylkislög í Bandaríkjunum sem 

tilskipu!u a!skilna! hvítra og "eldökkra á öllum opinberum stö!um svo sem skólum, 

samgöngum, salernum og veitingastö!um. #etta leiddi til "ess a! a!sta!a "eldökkra og 

framkoma í "eirra gar! var yfirleitt lakari en í gar! hvítra. #etta var! "eldökkum 

vissulega til tjóns, bæ!i efnahagslega og félagslega. Bullard heldur "ví fram a! 

umhverfisrasismi sé leifar af "essu heildarmynstri og i!kun rasisma í Bandaríkjunum.5 

Bullard heldur "ví einnig fram a! munur á umhverfisgæ!um, hvítra hverfa annarsvegar 

og hverfa "eldökkra hins vegar, eigi rætur a! rekja til stofnanarasisma. Samkvæmt 

Bullard ná rætur slíks rasisma djúpt og hefur reynst erfitt a! útr&ma. Mismunun er 

einkenni stofnanarasisma og "ess vegna búa hvítir og "eldökkir vi! mjög mismunandi 

                                                 
2 Bullard, Robert D. Unequal Protection: Environmental Justice and Communities of Color. Bls 3-5.   
3 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 32. 
4 Lavelle, Marriane and Marcia Coyle. Critical Mass Builds on Environmental Equity. Í The National 
Law Journal.  
5 Wright, Beverly. Living and Dying in Louisiana’s “Cancer Alley”. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 87.  

 



lífsgæ!i.6 Lita! fólk ver!ur oftar en ekki fórnarlömb ákvar!ana um notkun landsvæ!is 

sem endurspegla valdaskipan rá!andi samfélags. Fátt lita! fólk fær a! taka "átt í ferli 

ákvar!anatöku. Flestir "eirra sem einhverju rá!a eru oftast karlmenn, og af "eim eru 

fleiri en níu af hverjum tíu hvítir á hörund.7 Umhverfisrasismi er raunverulegt vandamál 

og finnst ekki a!eins í umhverfismálum, heldur einnig í húsnæ!iskerfi Bandaríkjanna, 

menntastofnunum, vinnumarka!i og dómskerfi. Bullard heldur "ví fram a! slíkur 

rasismi sé oftar en ekki styrktur af stofnunum ríkisstjórnar, lagastofnunum, efnahags-

legum stofnunum, pólitískum stofnunum og herstofnunum.8 

Tengsl mengunar og minnihlutahópa 
Sumir félagsfræ!ingar vilja meina a! sögulegt ferli í myndun úthverfa og valddreifingar 

sé dæmi um forréttindi hvítra og "a! hafi stu!la! a! umhverfisrasisma samtímans.9 Í 

Bandaríkjunum segir efnahagur samfélags ekki nærri "ví eins miki! til um sta!setningu 

sorphauga eins og kyn"áttur. #etta bendir til "ess a! val á sta!setningu til losunar fyrir 

hættuleg úrgangsefni feli í sér rasisma.10 #essi samfélög minnihlutahópa reynast 

au!veldari fórnarlömb fyrir umhverfisrasisma "ar sem "au reynast sí!ur líkleg til "ess 

a! skipuleggja sig, bindast samtökum og mótmæla, eins og mi!stéttar- e!a efristéttar 

samfélög mundu gera, "ar sem mestmegnis hvítt fólk b&r. Skortur á mótmælum getur 

einnig stafa! af ótta vi! a! missa vinnuna, og leggja "ar me! afkomu sína í hættu.11 

Sótt í minnsta mótstö!u 
Samkvæmt Paul Mohai og Bunyan Bryant er "a! engin tilviljun a! eiturefnastö!vum sé 

valin sta!setning í hverfum minnihlutahópa. Undirliggjandi "ættir sem tengjast kyn"ætti 

spila hlutverk í vali á sta!setningu slíkra stö!va. Einnig spila inn "ættir eins og au!fengi 

ód&rs lands, sem oftar en ekki er sta!sett í samfélögum minnihlutahópa, stórt hlutverk. 

Fyrirtæki mæta sjaldnast mikilli andstö!u íbúa vi! byggingu eiturefnastö!va, en 

ástæ!an fyrir "ví er oft skipulagsleysi íbúa, skortur á pólitískum völdum og "örf fyrir 

atvinnu. Vegna lágra tekna og takmarka!ra fjárrá!a hafa fátækir minnihlutahópar sem 

                                                 
6 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 32. 
7 Sama.  
8 Sama.  
9 Pulido, Laura Rethinking Environmental Racism: White Privilege and Urban Development in Southern 
California. Í  Annals of the Association of American Geographers. 
10 U.S. Government Accountability Office. Siting of Hazardous Waste Landfills and Their Correlation 
with Racial and Economic Status of Surrounding Communities.  
11 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty: 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. 
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búa í slíkum hverfum ekki fjárhagslega getu til "ess a! flytja frá mengu!um svæ!um og 

koma sér í betra og heilbrig!ara umhverfi. Mohai og Bryant telja a! "a! séu líklega fáir 

sem vilja eiturefnastö! í nágrenni vi! sig, og "ví ver!i "a! til "ess a! mengandi i!na!ur 

og fyrirtæki sæki "anga! sem minnst mótsta!a er. #annig rá!a "essir "ættir miklu um 

sta!arvali!. Í "essum samfélögum eru íbúarnir oft óme!vita!ir um áhrifin sem nálæg! 

vi! slíkar eiturefnastö!var myndi hafa í för me! sér. #ar a! auki skortir íbúa slíkra 

samfélaga &mislegt til "ess a! taka "átt í pólitík svo sem tíma, peninga, tengili!i, 

skipulagni og "ekkingu á hinu pólitíska kerfi.12 Regina Austin og Michael Schill telja 

a! hinn mengandi i!na!ur viti fullvel a! "au samfélög sem bygg! eru upp af litu!u 

láglauna- og verkafólki me! litla menntun, eru ekki eins árangursrík í mótmælum og 

hvít samfélög "ar sem tekjur eru hærri og menntun er meiri. #au halda "ví fram a! 

lita!ir hafa í flestum tilfellum lítil ítök og á me!an hafa fyrirtæki í einkaeign umtalsver! 

áhrif á heg!un opinberra starfsmanna.13  

 

Ári! 2001, voru framleidd meira en 41 milljónir tonna af hættulegum eiturefnaúrgangi í 

Bandaríkjunum, samkvæmt sk&rslunni Toxic Wastes and Race at Twenty 1987-2007. 

Slíkum eiturefnaúrgangi er oft komi! úr ákve!num fylkjum og í sumum tilfellum út úr 

landinu. Vegna eituráhrifa, er me!fer! hættulegs eiturefnaúrgangs skylt a! fara eftir 

regluger!um EPA (Environmental Protection Agency) og skrifstofum umhverfisverndar 

innan hvers fylkis. Samkvæmt regluger!um sem settar voru ári! 1976 ver!ur a! 

me!höndla slíkan efnaúrgang í sérstakri "ar til ger!ri a!stö!u sem sér um me!höndlun, 

vinnslu, geymslu og ey!ingu e!a losun slíkra efna. #au fyrirtæki sem reka slíkar 

a!stö!ur ver!a a! fá leyfi frá "ví fylki sem "au starfa innan og jafnvel frá EPA. Einnig 

ver!a "au a! fara eftir sta!bundnum regluger!um um notkun landsvæ!is. En jafnvel "ó 

fari! sé eftir "essum reglum og lagager!um er "a! sta!reynd a! eiturefnastö!var geta 

haft mikil og alvarleg áhrif á umhverfi sitt og íbúa "ess. Stofnanarasismi í formi slakrar 

eftirfylgni slíkra laga og regluger!a hefur gert sitt til "ess a! skapa alvarleg vandamál á 

bor! vi! eiturefnaleka, slys og sprengingar í eiturefnastö!vum og a!stö!um til 

me!höndlunar á eiturefnaúrgangi. #etta eru ástæ!ur "ess a! enginn vill hafa slíka 

                                                 
12 Bryant, Bunyan. Mohai, Paul. Environmental Racism: Reviewing the Evidence. Í Race and the 
Incidence of Environmental Hazards, A Time for Discourse. Bls 164.  
13 Austin, Regina. Schill, Michael. Black, Brown, Red and Poisoned. Í Unequal Protection, 
Environmental Justice and Communities of Color. Bls 55. 
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a!stö!u í nágrenninu og lei!ir "a! til "ess a! fyrirtæki leitast vi! a! koma a!stö!u sinni 

"ar sem minnst pólitísk mótsta!a er fyrir hendi.14 

 

Rasismi hefur veri! og heldur áfram a! vera stór hluti af bandarísku stjórnmála- og 

félagskerfi. Allt bendir til "ess a! umhverfisrasimi í Bandaríkjunum séu rótgrónar leifar 

af "rælahaldi og kyn"áttafordómum sem "ar ríktu á árum á!ur. Umhverfisrasismi er "ó 

sérstaklega alvarlegt vandamál "egar hann er kominn inn í stofnanir ríkisstjórnar og er 

eflaust erfi!ara a! útr&ma slíkum fordómum "egar "eir eru or!nir rótgrónir í kerfinu. 

Kerfi! mismunar "ví fólki sem "a! á a! vernda og mengandi i!na!ur sækir í samfélög 

minnihlutahópa "ar sem minnst mótsta!a er fyrir starfsemi sína. Af "essum sökum 

finnst litu!u fólki "a! búa vi! óhagstæ!an kost í samfélaginu.  

 

2. Áhrif umhverfisrasisma  

Samkvæmt Cynthia Hamilton framlei!a Bandaríkin á milli 250 og 400 milljónir tonna 

af eiturefnaúrgangi á hverju ári, e!a um eitt tonn á einstakling á ári. Enn sem komi! er 

hefur engin lausn veri! fundin til "ess a! leysa "etta vandamál. Í Bandaríkjunum eru 

fleiri en 6000 i!na!arverksmi!jur sem framlei!a hættuleg efni. Flestar "eirra er a! finna 

í verkamannahverfum "ar sem hátt hlutfall lita!s fólks b&r. Eiturefnaúrgangur sem hl&st 

af "essari framlei!slu er oftast geymdur í slíkum hverfum e!a sent til "ri!ja heims 

ríkja.15 

 

Áhrif i!na!ar, sem ekki er stjórna! vandlega, hefur alvarlegar aflei!ingar í för me! sér. 

Framlei!sla á "róu!um hlutum á bor! vi! raftæki er hva! mest mengandi, slíkur i!na!ur 

hefur skili! eftir sig sló! mengunar í samfélögum lita!ra. Börn bænda og verkamanna 

"jást af fæ!ingargöllum vegna notkunar skord&raeiturs á b&lum, auk "ess sem tí!ni 

krabbameinstilfella er óvenjulega há me!al vinnufólks. Börn sem búa nálægt 

herstö!vum hafa einnig háa tí!ni krabbameins og annarra sjúkdóma. Mengun út frá 

i!na!i hefur &mis vandamál í för me! sér, á bor! vi! ey!ileggingu ósonlagsins, 

aukningu í súru regni, mengun í fæ!u, vatni og andrúmslofti. I!na!ur í Bandaríkjunum 

                                                 
14 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 50.  
15 Hamilton, Cynthia. Coping with Industrial Exploitation. Í Race and the Incidence of Environmental 
Hazards: a Time for Discourse.  Bls 63.  
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er a! gjörn&ta d&rmætar náttúruau!lindir. Hamilton telur a! óheftur gró!i og vöxtur 

slíks i!na!ar getur ekki gengi! endalaust án skelfilegra aflei!inga.16 

 

Hamilton heldur "ví fram a! litu!um samfélögum í Bandaríkjunum sé oft bo!in 

fjárhagslegur stu!ningur í skiptum fyrir a! sætta sig vi! mengandi aflei!ingar sem hl&st 

af geymslu og/e!a vinnslu eiturefna. Til dagsins í dag hefur stjórnmála- og lagakerfi 

Bandaríkjanna vernda! "á sem spilla umhverfi fólks og framtí!. Í nafni einkaeignar, 

frjálsrar framtakssemi og i!na!ar er fyrirtækjum gert kleift a! menga loft, vatn og jör! 

sem allir deila. Í nafni framfara og "róunar, ey!ir i!na!ur lífsnau!synlegum náttúru-

au!lindum og umbreytir ska!lausum efnum í hættulegan eiturefnaúrganga.17 

Áhrif á heilsufar 
Samkvæmt sk&rslunni Toxic Waste and Race in Twenty 1987-2007, sem ger! var ári! 

2007, "á eru um "a! bil 80.000 mismunandi efni í umfer! og notkun í Bandaríkjunum á 

hverju ári. Yfir 80% "essara efna hafa aldrei veri! rannsöku! til "ess a! sjá hvort "au 

valdi krabbameini, hafi áhrif á taugakerfi, ónæmiskerfi, innkirtla e!a æxlunarfæri.18 

Samkvæmt Harvey L. White er eiturefnaúrgangur sá "áttur sem ógnar heilsu manna 

hva! mest. Eiturefnaúrgangur getur menga! andrúmslofti! sem vi! öndum a! okkur, 

matinn sem vi! bor!um og vatni! sem vi! drekkum. Eitru! efni geta komist í líkamann 

gegnum hú!, öndun e!a meltingu, og valdi! svo skemmdum á ö!rum líkamshlutum. 

EPA hafa reikna! út a! eiturefni í andrúmslofti ein og sér hafi valdi! yfir 2000 tilfellum 

af krabbameini árlega. %msar rannsóknir á farsóttum hafa gefi! til kynna a! eiturefni í 

lofti tengist fleiri tilfellum s&kinga og auknum dau!sföllum af völdum bronkítis. Einnig 

hefur fundist sterk fylgni á milli loftmengunar og krabbameinstilfella. Loftmengun 

hefur einnig veri! tengd hárri tí!ni hjarta- og æ!asjúkdóma, sjúkdómum í öndunar-

færum, ásamt ungbarnadau!a. White heldur "ví fram a! einstaklingar viti sjaldnast af 

"ví "egar "eir ver!a fyrir mengun af völdum losunar á eiturefnum. I!na!ur og fyrirtæki 

uppfræ!a almenning sjaldan, ef "á einhverntíman, um hvenær "eir hefja brennslu e!a 

losa hættuleg eiturefni út í andrúmslofti!.19 

 
                                                 
16 Hamilton, Cynthia. Coping with Industrial Exploitation. Í Race and the Incidence of Environmental 
Hazards: a Time for Discourse.  Bls 65. 
17 Sama. 
18 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 84.  
19 White, Harvey L. Hazardous Waste Incineration and Minority Communities. Í Race and the Incidence 
of Environmental Hazards: A Time for Discourse. Bls 126-127.  
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Bullard heldur "ví fram a! rasismi auki líkur á "ví a! lita! fólk ver!i fyrir 

umhverfismengun og heilsukvillum, auk "ess sem rasismi hefur áhrif á a!gengi fólks a! 

heilsugæslu. Áhrif af völdum mengunar geta auki! heilsuvandamál á bor! vi! astma, 

öndunarör!ugleika, getur dregi! úr mótstö!u gegn s&kingum, auk "ess sem "au geta 

valdi! verkjum fyrir brjósti, lungnavandamálum og breytingum í frumum. Samkvæmt 

Bullard er astmi algengasta ástæ!a fyrir "ví a! börn heimsækja brá!amóttökur í 

Bandaríkjunum. Hlutfall innlagna á sjúkrahús fyrir "eldökka er "risvar til fjórum 

sinnum hærra en hlutfall hvítra og sta!fest hefur veri! a! dau!sföll af völdum astma eru 

200% hærri hjá "eldökkum en hvítum.20  

 

Samkvæmt sk&rslunni Toxic Waste and Race at Twenty 1987-2007 "á er bl&eitrun barna 

algengasta ógnin vi! heilsufar í Bandaríkjunum, "á sérstaklega hjá fátækum og litu!um 

börnum og börnum sem búa í stórborgum. N&legar rannsóknir benda til "ess a! 

bl&eitrun barna sé tengd lægri greindarvísitölu, minni tí!ni skólagöngu og útskrifta, og 

hærri tí!ni afbrota. #eldökk börn eru fimm sinnum líklegri til "ess a! fá bl&eitrun en 

hvít börn. Eitt af hverjum sjö "eldökkum börnum sem búa í gömlum húsum mælast me! 

meira bl& í bló!inu en a!rir. Um 22% "eldökkra barna og 13% bandarískra barna af 

mexíkönskum uppruna sem búa í húsum sem bygg! voru fyrir 1946 eru me! bl&eitrun, 

á móti 6% hvítra barna sem búa í samskonar húsum.21 

 

Umhverfisstefna Bandaríkjanna veldur "ví a! almenningur ver!ur fyrir mismikilli 

mengun eftir kyn"ætti. #eir sem hafa menntun, eru hvítir og hafa hærri tekjur eru 

líklegri til "ess a! njóta ágó!a í meira mæli en a!rir. Samkvæmt Bullard hafa fjölmargar 

rannsóknir, allt aftur til 1970, s&nt fram á a! lita! fólk búi vi! meiri umhverfismengun 

og heilsufarslega áhættu en a!rir í "jó!félaginu. #ar má sem dæmi nefna a! lita! fólk 

ver!ur í mun meira mæli fyrir áhættu af "ví a! bor!a menga!an fisk, af "ví a! búa í 

námunda vi! ur!unarsta!i, brennsluofna, sorphauga og eiturefnastö!var "ar sem 

eitra!ur efnaúrgangur er losa!ur út í umhverfi og andrúmsloft.22 

 

                                                 
20 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 35.  
21 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 4. 
22 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 34.  
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Rétturinn til a! anda a! sér hreinu lofti eru grundvallarréttindi. Loftmengun er ekki 

dreift yfir samfélög í Bandaríkjunum á handahófskenndan hátt, og eru sum samfélög í 

meiri hættu en önnur hva! var!ar loftmengun. Í rannsókn sem ger! var ári! 1992 kom í 

ljós a! 57% allra hvítra, 65% allra "eldökkra, og 80% allra af su!ur-amerískum ættum, 

búa í 437 héru!um Bandaríkjanna sem fullnægja ekki einum af stö!lum EPA um 

loftgæ!i. Önnur rannsókn ger! ári! 2000 af American Lung Association s&nir fram á a! 

litu! börn eru fleiri á svæ!um "ar sem ósonhlutfalli! er hátt. #ar a! auki eru 61,3 

prósent "eldökkra barna, 69,2 prósent af spænskum e!a rómönskum ættum og 67,7 

prósent af asískum uppruna sem búa á svæ!um "ar sem óson magn er 0.08 hluti úr 

milljón, á me!an a!eins 50,8 prósent hvítra barna búa á slíkum svæ!um.23  

 

Ljóst er a! mengun sem kemur frá i!na!i í Bandaríkjunum getur haft alvarlegar 

heilsufarslegar aflei!ingar á bor! vi! hjarta og æ!asjúkdóma, frumubreytingar, krabba-

mein, bl&eitrun, astma, fósturláti, fæ!ingargalla, ungbarnadau!a og taugasjúkdóma auk 

annarra sjúkdóma í öndunarfærum, ónæmiskerfi, innkirtlum og æxlunarfærum. 

Fjölmörg dæmi veikinda og kvilla má rekja til mengunar og vir!ist sem "essar 

aflei!ingar leggist misjafnlega á fólk eftir litarafti. #a! vir!ist sem lita! fólk ver!i frekar 

fyrir áhrifum mengunar en hvítir, og er "a! vegna "ess a! lita!ir eru líklegri til a! vera 

búsettir nálægt mengandi i!na!i en a!rir. Munurinn á áhrifum mengunar á heilsufar eftir 

kyn"ætti sést greinilega "egar sjúkrahúsvist barna me! astma af völdum mengunar í 

Bandaríkjunum er sko!u!, sem og bl&eitrun barna. #a! er hneykslanlegt hvernig fyrir-

tæki í Bandaríkjunum bjó!a minnihlutahópum fjárhagslegan stu!ning í sta! "ess a! "au 

sætti sig "egjandi og hljó!alaust vi! áhrif og aflei!ingar mengunar í nágrenni sínu. #a! 

sem er ef til vill enn hneykslanlegra er hvernig stjórnvöld sty!ja oftar en ekki vi! baki! 

á "essum fyrirtækjum, enda fá "au eflaust eitthva! fyrir sinn snú!. Mengandi i!na!ur og 

fyrirtæki halda svo sínu striki og sk&la sér á bak háfleyg hugtök á bor! vi! framfarir, 

framtakssemi og "róun "egar "au setja heilsufar almennings vísvitandi í hættu. 

  

3. Rannsóknir á tengslum mengunar og kyn$áttar 

Bullard heldur "ví fram a! samtök fyrir umhverfisréttindum hafi byrja! í Warren 

County í Nor!ur-Karolínu. Warren County er samfélag í dreifb&li og eru íbúar "ess a! 

mestu "eldökkir. Ári! 1982 átti a! setja "ar ur!unarsvæ!i til "ess a! losa eiturefni og 

                                                 
23 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-fist Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 34.  
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kom "a! af sta! hör!um mótmælum frá íbúum svæ!isins sem endu!u í meira en 500 

handtökum. #essi sömu mótmæli leiddu einnig til "ess a! samtökin The United Church 

of Christ Commission for Racial Justice (CRJ) ger!u rannsóknarsk&rslu ári! 1987 sem 

bar nafni! Toxic Wastes and Race in the United States og var vi!amikil rannsókn á 

umhverfisrasisma. #etta var fyrsta rannsóknin sem ger! var á landsvísu til "ess a! 

tengja saman og setja í samhengi eiturefnastö!var og l&!fræ!ileg einkenni. Ni!urstö!ur 

rannsóknarinnar voru a! kyn"áttur var áhrifamesta breytan "egar spá! var fyrir um hvar 

slíkar stö!var ættu a! vera sta!settar. Kyn"áttur var veigameiri breyta en fátækt, 

ver!mæti lands og eignarréttur.24 

 

Rannsóknin var ger! af "eim Charles Lee og Benjamin Chavis, en Chavis nota!i fyrstur 

manna hugtaki! umhverfisrasismi. Samkvæmt honum "á er umhverfisrasismi "a!, 

"egar litu! samfélög eru valin frekar en önnur samfélög af ásettu rá!i til "ess a! losa sig 

vi! úrgang, rusl, til "ess a! setja upp mengandi i!na!, og "ar me! dæma "essi samfélög 

til mengunar.25 Sk&rslan frá 1987 er mjög mikilvæg vegna "ess a! "ar kemur fram a! 

kyn"áttur er sterkasta breytan "egar spá! er fyrir um hvar slíkar a!stö!ur eru sta!settar. 

Rannsóknir s&na fram á a! lita!ir eru 47% líklegri til a! búa nálægt hættulegri 

eiturefnastö! en hvítir Bandaríkjamenn.26 Sk&rslan leiddi til aukinnar fræ!slu 

almennings um "a! óréttlæti sem á sér sta! í umhverfismálum í samfélögum lita!ra. 

#etta virka!i hvetjandi fyrir umhverfisréttindasamtök, en leiddi einnig til "ess a! 

fræ!imenn fóru a! rannsaka máli! nánar. Í framhaldi af "ví fór EPA a! s&na málefnum 

óréttlætis í umhverfismálefnum áhuga og ger!i sína eigin rannsókn ári! 1992, 

Environmental Equity: Reducing Risk for All Communities. #essi ke!juverkun enda!i 

svo í "ví a! Bill Clinton, "áverandi forseti Bandaríkjanna gaf út framkvæmdaskipun 

12898 sem fólst í "ví a! stjórnvöld yr!u a! gæta "eirra áhrifa sem ákvar!anir "eirra 

gætu haft á samfélög minnihlutahópa hva! var!ar umhverfisréttindi.27   

 

Ári! 2007 ger!u samtökin CRJ svo n&ja sk&rslu í tilefni af "ví a! tuttugu ár voru li!in 

frá "ví a! fyrri sk&rslan var gefin út. Var sk&rslan sett saman af "eim Paul Mohai, 

Robert Bullard, Robin Saha og Beverly Wright. #essi rannsóknarsk&rsla var ger! me! 
                                                 
24 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 20. 
25 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls viii. 
26 Sama, bls. xii. 
27 Sama, bls. 38.  
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"róa!ri rannsóknarvinnu en á!ur og s&nir "ví betur hvar fólk b&r í tengslum vi! "a! 

hvar eiturefnastö!var eru sta!settar. Me! "ví a! sjá betur samsvörun í búsetu fólks og 

hættulegra eiturefnastö!va, "á eru ni!urstö!urnar "ær a! mismunun bygg! á kyn"ætti 

og félagshagfræ!ilegri stö!u eru mun meiri en fyrri rannsóknin frá árinu 1987 benti 

til.28  

Sta!setning eiturefnastö!va  
Eins og á!ur hefur komi! fram hafa fjölmargar rannsóknir hafa s&nt fram á a! 

fórnarlömb umhverfismengunar eru í langflestum tilfellum minnihlutahópar, litu! og 

fátæk samfélög. Samkvæmt Michel Gelobter gefa "essar rannsóknir til kynna a! 

minnihlutahópar séu líklegri til "ess a! ver!a fyrir meiri mengun en hvítir e!a efna!ri 

hópar. #ær hafa einnig s&nt fram á a! minnihlutahópar og fátækir bera "yngri byr!i af 

efnahagslegum kostna!i en a!rir hópar vegna stjórnunar á mengun. Línuritin í mynd 1 

og 2 eru ger! eftir rannsókn Gelobter og bera saman hlutfall "eirra hópa sem ver!a fyrir 

ska!legum áhrifum mengunaragna í andrúmslofti í "éttb&li. Bornir eru saman fjórir 

mismunandi tekjuflokkar og tveir flokkar af ólíkum kyn"ætti frá árunum 1970 til 1984. 

Línuritin s&na fram á a! í "éttb&li eru áhrif mengunar í andrúmslofti mismunandi á milli 

hvítra og lita!ra. Mismunurinn eftir kyn"ætti er augljós á me!an áhrifin mi!a! vi! 

tekjur fer stigminnkandi.29 

                                                 
28 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 39.  
29 Gelobter, Michel. Toward a Model of Environmental Discrimination. Í Race and the Incidence of 
Environmental Hazards: A Time for Discourse. Bls 64-68.  
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MYND 1. ÁHRIF MENGUNAR Í ANDRÚMSLOFTI EFTIR TEKJUM.30 

 
 

Mynd 1 s&nir a! áhrif mengunaragna í andrúmslofti fer stigminnkandi eftir tekjum. 

Einnig er "a! ljóst a! ekki er mikill munur á áhrifum mengunar eftir tekjuflokkum.  

 
MYND 2. ÁHRIF MENGUNAR Í ANDRÚMSLOFTI EFTIR KYN#ÆTTI.31 

 
 

Mynd 2 s&nir svo hve mikill munur er á áhrifum mengunaragna í andrúmslofti eftir 

kyn"ætti. Hvítir ver!a fyrir mun minni áhrifum loftmengunar en lita!ir. Ef línuritin tvö 

hér a! ofan eru borin saman er ekki um a! villast a! kyn"áttur er mun áhrifameiri "áttur 

en tekjur "egar spá! er fyrir um áhrif mengunaragna í andrúmslofti.  

 

                                                 
30 Sama, bls. 66. 
31 Gelobter, Michel. Toward a Model of Environmental Discrimination. Í Race and the Incidence of 
Environmental Hazards: A Time for Discourse. Bls 66. 
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Mynd 3 hér a! ne!an er svo ger! eftir ni!urstö!um úr n&rri rannsóknarsk&rslunni, Toxic 

Waste and Race at Twenty 1987-2007, sem tala! var um hér a! ofan. Mynd 3 s&nir 

hlutfall lita!ra sem búa nálægt eiturefnastö!vum í Bandaríkjunum. Hlutföllin eru s&nd 

eftir mismunandi fjarlæg! frá eiturefnastö!, 1) innan eins kílómeters, 2) á milli eins og 

"riggja kílómetra, 3) milli "riggja og fimm kílómetra og 4) utan vi! fimm kílómetra. 

Hlutföll lita!ra eru sko!u! innan "essara fjarlæg!armarka til "ess a! sjá hvernig "au 

breytast eftir fjarlæg!.  

 
MYND 3. HLUTFALL LITA$RA SEM BÚA NÁLÆGT EITUREFNASTÖ$.32

  

 

Mynd 3 hér a! ofan s&nir a! hlutfall lita!ra er hærra eftir "ví sem "eir eru nær 

eiturefnastö!. Fátækt er einnig meiri eins og sést í töflunni hér a! ofan, á me!an 

me!altekjur heimila og fasteignaver! er lægra. A!eins búa 22,2% lita!ra í meiri 

fjarlæg! en fimm kílómetra frá eiturefnastö!. Aftur á móti hækkar "a! hlutfall upp í 

35,7% "egar komi! er í fjarlæg! milli "riggja og fimm kílómetra fjarlæg!. Hlutfalli! 

hækkar svo upp í 46,1% "egar fjarlæg!in er komin á milli eins og "riggja kílómetra og 

nær loksins 47,7% me!al "eirra sem búa í eins kílómeters fjarlæg! frá eiturefnastö!. 

Mynd 3 s&nir hlutfall "eldökkra, fólks af spænsk/rómönskum ættum, 

Asískum/Kyrrahafsættum og frumbyggja N-Ameríku, hvern fyrir sig í mismunandi 

fjarlæg!um vi! eiturefnastö!var. Í öllum tilfellum, nema hjá frumbyggjum N-Ameríku, 

er hlutfall "eirra sem búa innan vi! fimm kílómetra frá eiturefnastö! hærra en hlutfall 

"eirra sem búa lengra frá en fimm kílómetra.  

                                                 
32 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 42.  
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Samkvæmt seinni sk&rslunni, Toxic Waste and Race at Twenty 1987-2007, er áætla! a! 

yfir níu milljónir manna (9.222.000) búi innan vi! "rjá kílómetra vi! "ær 413 

eiturefnastö!var sem eru í Bandaríkjunum. #a! eru 3,3% af íbúafjölda Bandaríkjanna 

(281,422,000). Yfir 5,1 milljónir lita!ra, "ar á me!al 2,5 milljónir manna af 

spænsku/rómönsku ætterni, 1,8 milljónir "eldökkra, 616.000 ætta!ra frá Asíu e!a 

Kyrrahafseyjum og 62.000 frumbyggjar N-Ameríku, búa í hverfum "ar sem er ein e!a 

fleiri eiturefnastö!.33 Hverfi sem h&sa slíkar eiturefnastö!var samanstanda af 56% 

litu!u fólki, á me!an hverfi sem h&sir ekki slíka stö! samstendur af 30% litu!u fólki. 

90% "eirra fylkja sem eru me! eiturefnastö! hafa hærri prósentu lita!ra íbúa sem búa 

innan "riggja kílómetra frá stö!inni. #ar eru me!al-fátækramörk 18% í hverfum sem 

h&sa eiturefnastö! á me!an "a! er a!eins 12% í hverfum sem h&sa ekki slíka stö!. Á 

stórborgarsvæ!um er hlutfall lita!ra mun hærra í hverfum sem h&sa eiturefnastö!, e!a 

um 57%, á me!an "a! er a!eins 33% í hverfum sem h&sa ekki slíka stö!.34 

 

Samkvæmt "essari sömu sk&rslu "á er munur eftir kyn"ætti algengari og öflugri en 

félagshagfræ!ilegir "ættir, sem bendir til "ess a! kyn"áttur hafi meira me! dreifingu 

eiturefnastö!va a! gera en fátækt.35 Tafla 1 hér a! ne!an er ger! eftir ni!urstö!um n&rri 

sk&rslunnar og undirstrikar hve mikla hlutdeild kyn"áttur á í sta!setningu 

eiturefnastö!va.   

                                                 
33 Sama, bls. 52.  
34 Sama, bls. x. 
35 Sama, bls. 60.  
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TAFLA 1. KYN#ÁTTUR OG FÉLAGSHAGFRÆ$ILEG EINKENNI FÓLKS SEM B%R NÁLÆGT 

EITUREFNASTÖ$.36 

 Innan 1 
km. 

Milli 1-3 
km. 

Milli 3-5 km Lengra en 
5 km. 

Íbúafjöldi 
Heildaríbúafjöldi 845 7.828 14.101 225.936 
Dreifing íbúa (einstaklingar á 
ferkílómeter) 

690 840 810 24 

Kyn!áttur 
Hlutfall lita!ra 47,7% 46,1% 35,7% 22,2% 
Hlutfall "eldökkra 20,6% 20,4% 20,6% 11,2% 
Hlutfall spænsk/rómansk 
ætta!ra 

23,1% 20,4% 18,1% 7,8% 

Hlutfall asísk/kyrrahafs 
ætta!ra 

4,4% 5,4% 5,3% 2,7% 

Hlutfall frumbyggja N-
Ameríku 

0,6% 0,6% 0,5% 0,8% 

Félaghagfræ"ileg einkenni 
Hlutfall fátæktar 20,1% 18,3% 16,9% 12,7% 
Me!altekjur heimilis $31,192 $33,318 $36,920 $38,745% 
Me!alver! húsnæ!is $93,985 $102,594 $111,915 $111,956 

 

Í töflu 1 eru tengslin milli sta!setningar eiturefnastö!va, kyn"áttar og félags-

hagfræ!ilegra "átta sko!u! eftir mismunandi fjarlæg! vi! eiturefnastö!. Taflan s&nir 

fram á a! kyn"áttur vir!ist hafa mun sterkari áhrif en fátækt, fasteignaver! e!a tekjur, 

"egar spá! er fyrir um sta!setningu eiturefnastö!va. Ekki er mikill munur á 

prósentuhlutfalli fátæktar eftir mismunandi fjarlæg!um vi! eiturefnastö! á me!an 

munur á prósentuhlutfalli eftir kyn"ætti er mjög greinilegur. Ef vi! sko!um  "essa sömu 

"ætti út frá hverfum sem h&sa eiturefnastö! og hverfum sem h&sa ekki slíka stö! sjáum 

vi! í töflu 2 hér a! ne!an a! kyn"áttur heldur áfram a! vera áhrifamesti "átturinn sem 

segir fyrir um sta!setningu eiturefnastö!va "egar "eir eru bornir saman vi! a!ra 

félagshagfræ!ilega "ætti. 

                                                 
36 Sama, bls. 43.  
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TAFLA 2. MISMUNUR KYN#ÁTTAR OG FÉLAGSHAGFRÆ$ILEGRA #ÁTTA Í #ÉTTB%LI MILLI 

HVERFA SEM H%SA EITUREFNASTÖ$ OG HVERFA SEM H%SA EKKI EITUREFNASTÖ$.37  
 Hverfi me# 

eiturefnastö# 
Hverfi án 

eiturefnastö#var 
Mismunur Hlutfall 

Íbúafjöldi 
Heildaríbúafjöl
di 

9,035 216,920 -207,885 0,04 

Dreifing íbúa  1,040 120 920 8,67 
Kyn!áttur 
Hlutfall lita!ra 56,6% 33,1% 23,5% 1,71 
Hlutfall 
"eldökkra 

20,1% 12,8% 7,3% 1,57 

Hlutfall 
Spænsk/Róman
sk ætta!ra 

27,4% 13,7% 13,8% 2,01 

Hlutfall 
Asísk/Kyrrahafs 
ætta!ra 

6,8% 4,4% 2,4% 1,56 

Félagshagfræ"ileg einkenni 
Hlutfall 
fátæktar 

18,3% 11,6% 6,8% 1,59 

Me!altekjur 
heimilis 

$48,391 $60,431 -$12,048 0,80 

Me!alver! 
húsnæ!is 

$136,880 $173,738 -$36,858 0,79 

 

Í töflu 2 hér a! ofan sjáum vi! hve mikill munur er á hlutfalli lita!ra sem búa í hverfum 

me! eiturefnastö! og "eirra sem búa í hverfum sem eru án eiturefnastö!var. Á sama 

tíma sjáum vi! a! munurinn er ekki jafn mikill á félagshagfræ!ilegum einkennum á 

bor! vi! fátækt og tekjur hvort sem eiturefnastö! er í hverfinu e!a ekki. Vi! sjáum enn 

og aftur hve áhrifamikil breyta kyn"áttur er, bori! saman vi! a!ra "ætti.   

 

Í "essari sömu sk&rslu kemur fram a! bandarísk yfirvöld áætla a! "a! séu á milli 

130.000 og 450.000 yfirgefnar ló!ir "ar sem sorp og úrgangur hefur veri! losa!ur, 

flestar eru "ær sta!settar nærri litu!um láglauna samfélögum. Meira en 46% e!a 

870.000 af "eim 1,9 milljón íbú!a sem hugsu! eru fyrir fátæka minnihlutahópa eru 

sta!sett innan vi! eina mílu frá verksmi!jum sem hleypa eitru!um lofttegundum frá sér. 

Fleiri en 600.000 nemendur í Massachusetts, New York, New Jersey, Michigan og 

Kaliforníu sækja um 1.200 ríkisrekna skóla "ar sem stærsti hluti nemenda eru 

Bandaríkjamenn af afrískum uppruna og önnur litu! börn, skólarnir eru sta!settir innan 

                                                 
37 Sama, bls. 62.  
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vi! hálfa mílu í fjarlæg! frá mengu!um ló!um. Meira en 68% bandarískra barna af 

afrískum uppruna búa innan vi! 30 mílur frá orkuverum sem eru knúin áfram me! 

kolum, á móti 56% hvítra í Bandaríkjunum.38 

 

Fjölmargar a!rar rannsóknir hafa einnig s&nt sömu ni!urstö!ur, og "ær sem fjalla! 

hefur veri! um hér a! ofan, "ar á me!al er rannsókn Seema Arora og Timothy Carson 

sem ger! var ári! 1993. #ar vir!ist kyn"áttur vera sérstaklega áhrifamikill "áttur "egar 

ákve!i! er hvar skal losa sig vi! úrgangsefni í su!urríkjum Bandaríkjanna. 

Ni!urstö!urnar s&na a! mest er leitast vi! a! komast í svæ!i fyrir utan "éttb&li "ar sem 

miki! er af minnihlutahópum. Arora og Carson leggja til lausn vi! umhverfisrasisma. 

#au halda "ví fram a! me! "ví a! auka me!vitund, "ekkingu og fræ!slu og a! koma 

uppl&singum til "essara samfélaga "á sé teki! mikilvægt skref í baráttunni fyrir 

umhverfisréttindum.39 

Kyn"áttur skiptir máli 
Mengandi i!na!ur fylgir enn sömu brautinni, í átt a! "eim sem veita minnsta mótstö!u. 

Fyrir mörg fyrirtæki og i!na! er "etta kapphlaup a! botninum, "ar sem land, vinnuafl 

og mannslíf eru hva! ód&rust. Allar "essar a!ger!ir snúast um gró!a. Fyrir flest 

fyrirtæki eru neikvæ! áhrif á umhverfi! a!eins sá fórnarkostna!ur sem "arf a! borga 

fyrir a! stunda vi!skipti. Varnarlaus samfélög og einstaklingar ver!a oft útundan vi! 

regluger!asmí!, sem "&!ir a! "au hafa engin ítök e!a áhrif á ferli ákvar!anatöku. #au 

samtök sem berjast fyrir umhverfisjafnrétti eru a! vinna a! "ví a! gera "essi samfélög 

s&nileg og gefa "eim rödd.40 

 

Ári! 2007, tuttugu árum eftir útgáfu fyrri sk&rslunnar Toxic Waste and Race in the 

United States, "á er enn marktækur mismunur í dreifingu eiturefnastö!va eftir kyn"ætti 

og félagshagfræ!ilegum "áttum. Ni!urstö!ur n&rri rannsóknarsk&rslunnar, Toxic Waste 

and Race at Twenty 1987-2007, eru mjög á"ekkar "eim ni!urstö!um sem fengust ári! 

1987. Lita! fólk og einstaklingar me! lága félagshagfræ!ilega stö!u ver!a meir fyrir 

áhrifum af völdum mengunar mi!a! vi! a!ra, og er algengt a! "a! fólk búi í hverfum og 

samfélögum "ar sem miki! er um eiturefnastö!var. Lita!ir mynda nú meirihluta í "eim 

                                                 
38 Sama, bls. 4. 
39 Arora, Seema; Cason, Timothy N. "Do Community Characteristics Influence Environmental 
Outcomes? Evidence from the Toxics Release Inventory". Í Southern Economic Journal.  
40 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls xii. 
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hverfum "ar sem eiturefnastö!var er a! finna, og sérstaklega í hverfum "ar sem eru 

margar eiturefnastö!var í "yrpingu.41 

 

Eins og á!ur hefur fram komi! hafa fjölmargar rannsóknir s&nt fram á a! kyn"áttur er 

áhrifamesta breytan "egar spá! er fyrir um sta!setningu eiturefnastö!va. Kyn"áttur er 

veigameiri "áttur en fátækt, tekjur, ver!mæti lands og a!rir félagshagfræ!ilegir "ættir, 

"rátt fyrir "á athygli sem málefni umhverfisrasisma hefur hloti! á undanförnum árum. 

#essi mismunur bygg!ur á kyn"ætti er útbreiddur um öll Bandaríkin og vekur upp 

alvarlegar spurningar um getu yfirvalda og núverandi stefnu til "ess a! vernda 

minnihlutahópa fyrir ska!legum áhrifum umhverfisrasisma og mengunar.  

 

4. Stjórnmál og mengun 

Mengunarvaldandi i!na!i er ekki dreift á handahófskenndan hátt á milli "éttb&lis og 

dreifb&lis. Ákvar!anir um sta!setningu slíks i!na!ar hafa, samkvæmt Bullard, fyrst og 

fremst veri! teknar á vettvangi stjórnmála. #a! hefur sannast a! "eir sem a! koma á fót 

mengandi i!na!i hafa fari! eftir "ví hvar mótsta!an er minnst vi! val á sta!setningu 

fyrir slíkan i!na!. Ef samfélag er fátækt, lita!, me! takmörku! pólitísk völd, "á er oft 

liti! svo á a! "ví megi fórna. Íbúar "ess fá "ví minni vernd en betur efna!, hvítt fólk og 

pólitísk elíta. Raunin er sú a! pólitík mengunar skapar varnarlaus samfélög, og 

svoköllu! fórnarsvæ!i í umhverfinu eru bygg! a! mestum hluta af fátæku og litu!u 

fólki.42 

 

Samkvæmt Bullard er mengandi i!na!ur "ekktur fyrir a! lofa fátækum samfélögum 

vinnu í sta! "ess a! fá leyfi til a! setja upp a!stö!u í hverfum og næsta nágrenni "eirra. 

Lofor!in eru hinsvegar oft svikin og raunin sú a! "a! er lítil fylgni á milli "ess a! búa 

rétt hjá mengandi verksmi!ju og a! hafa vinnu. Bullard heldur "ví fram a! ríkisstjórnin 

sé hluti af vandamálinu, ekki lausninni. Bandarísk yfirvöld hafa fórna! velfer! 

umhverfisins fyrir efnahagslegan hvata. Hinn mengandi i!na!ur notar efnahagslegar 

kúganir og hótanir um a! koma sér fyrir á n&jum sta!, sem vopn til "ess a! ná eftirgjöf 

                                                 
41 Sama, bls. 63. 
42 Bullard, Robert D. The Assault on Fence-line Communities. Í The Quest for Environmental Justice. 
Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 85.  
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frá ríkisstjórn. Nau!synlegt er a! vekja athygli á "essu samsæri milli ríkisstjórnar og 

fyrirtækja og leggja margir umhverfisréttindasinnar áherslu á "a! samband.43 

Vi!brög! stjórnvalda 
#egar kemur a! "ví a! framfylgja réttindum fátækra og lita!ra í Bandaríkjunum "á eiga 

yfirvöld "a! til a! líta í hina áttina. Oftast ver!ur a! &ta vi! "eim til "ess a! framfylgja 

umhverfislögum og borgararéttindum án tillits til kyn"áttar, hú!litar e!a "jó!ernis. Lög, 

regluger!ir og framkvæmdastjórn ver!ur a!eins jafn gó! og framkvæmd "eirra og 

eftirfylgni er. Bi!in eftir "ví a! ríkisstjórn e!a yfirvöld a!hafist og grípi til a!ger!a 

getur "ví veri! ávísun á hörmungar.44 Núverandi kerfi sem sér um umhverfisvernd 

virkar ekki sem skildi. Kerfi! veitir ekki litu!u fólki vernd til jafns á vi! a!ra og heldur 

ekki láglaunasamfélögum. Yfirvöld eru sein a! breg!ast vi! hættum sem stafa frá 

eiturefnum í samfélagi lita!ra og ógna heilsu "eirra og umhverfi. Drifkrafturinn a! 

breytingum kemur ekki frá stjórnvöldum, heldur frá grasrótarsamtökum sem líta á 

umhverfisvernd sem grundvallar réttindi, ekki forréttindi fyrir fáa útvalda. Hæg 

vi!brög! yfirvalda vi! umhverfismengun og áhættu vegna eiturefna setur heilsu 

veikbygg!ustu samfélaganna í hættu. Opinberir starfsmenn yfirvalda hafa vísvitandi 

leyft litu!u fólki búsetu nærri mengu!um landssvæ!um, mengandi eiturefnastö!vum og 

verksmi!jum. #etta fólk fær svo eitranir út frá bl&i, arsenik, dioxin, og ö!rum 

lífshættulegum eiturefnum. #a! a! hafa sta!reyndirnar á hreinu en breg!ast ekki vi! 

sem skildi er ekkert anna! en mismunun og jafngildir si!lausri tilraunastarfsemi 

yfirvalda me! mannslíf.45 

 

Ekki hefur reynst au!velt a! fá yfirvöld til "ess a! breg!ast vi! vandamálum 

umhverfisjafnréttis í litu!um samfélögum. Yfirvöld hafa veri! sein a! spyrja 

mikilvægra spurninga, eins og hver "a! er sem fær hjálp og hver ekki, hver hefur efni á 

hjálp og hver ekki, hvers vegna sum mengu! samfélög eru rannsöku! en önnur ekki. 

Hvers vegna i!na!ur mengar sum samfélög en ekki önnur, hvers vegna sumir 

sorphaugar og eiturefnaúrgangar eru hreinsa!ir upp á me!an a!rir eru "a! ekki og hvers 

                                                 
43 Sama, bls. 86. 
44 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 41.  
45 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls xii. 
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vegna sum samfélög fá vernd en ekki önnur.46 Fólk hefur lært a! skilja a! bi! eftir 

vi!brög!um frá yfirvöldum getur veri! hættulegt heilsu "eirra og umhverfi.47  

 

Samkvæmt Bryant og Mohai eru borgarstjórar alltof oft á milli steins og sleggju. #eir 

"urfa a! velja á milli "ess a! byggja eiturefnastö!var til "ess a! lokka a! 

i!na!arstarfsemi og auka atvinnuframbo!, e!a umhverfissinna sem halda "ví fram a! 

mengun frá slíkum i!na!i sé ekki "ess vir!i vegna "eirra áhrifa sem slíkur i!na!ur hefur 

í för me! sér. Jafnvel "ó a! vel launu! störf í mengandi i!na!i haldi fólki frá glæpum og 

afbrotum, "á draga áhrif slíks i!na!ar á heilsu, til lengri tíma liti!, úr efnahagslegum 

gró!a.48 

Efnahagsleg kúgun 
Lausnin á ójafnrétti í umhverfismálum liggur í jafnri vernd allra einstaklinga, hópa og 

samfélaga. Ekkert samfélag, ríkt e!a fátækt, í borg e!a dreifb&li, lita! e!a hvítt, á a! 

eiga "a! á hættu a! vera breytt í sorphaug. Umhverfisréttindi snúast me!al annars um 

"a! hvernig ágó!a er dreift og úthluta!. #au fjalla ekki um "a! hvort fátækt fólk sé neytt 

til "ess a! skipta á heilsu sinni og heilbrig!i samfélagsins fyrir vinnu. Fátæku fólki og 

fátækum samfélögum eru oft gefnir falskir valkostir á milli "ess a! hafa enga vinnu og 

enga uppbyggingu annarsvegar og a! hafa hættulegt láglaunastarf og mengun hinsvegar. 

#etta er í raun ein mynd af efnahagslegri kúgun. Fátækt gerir slíka kúgun au!velda í 

Bandaríkjunum. I!na!ur og ríkisstjórnir ásamt hernum notfæra sér oft fjárhagslegan 

vanmátt fátækra samfélaga, ríkja og héra!a "egar veri! er a! leita a! heppilegum sta! 

fyrir áhættusama starfsemi.49 

 

Samkvæmt Bullard er kúgun í vinnumálum sta!reynd. #ú getur fengi! vinnu, en a!eins 

ef "ú ert rei!ubúinn til "ess a! taka a! "ér starf sem kemur til me! a! vera hættulegt 

heilsunni, ska!a sjálfan "ig, fjölskyldu "ína og nágrenni. Lita!ir verkamenn eru 

sérstaklega varnarlausir gagnvart slíkri kúgun vegna meiri hættu á atvinnuleysi hjá 

litu!u fólki en hvítu. Einnig vegna "ess a! lita!ir verkamenn safnast frekar í láglauna 

störf sem krefjast ekki sérfræ!ikunnáttu og eru ekki í verkal&!sfélagi. Óttinn vi! 

                                                 
46 Sama, bls. 5. 
47 Sama, bls. xii. 
48 Bryant, Bunyan. Mohai, Paul. Inngangskafli í Race and the Incidence of Environmental Hazards: A 
Time for Discourse. Bls 6.  
49 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 42. 
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atvinnuleysi virkar sem hvati fyrir marga lita!a verkamenn til "ess a! taka vi! og halda 

í störf sem vita! er a! eru hættuleg heilsunni.50 

Ójöfn vernd eftir kyn"ætti 
Eftir "ví sem fram kemur í sk&rslunni Toxic Wastes and Race at Twenty 1987-2007 "á  

felst kynjamisrétti í "ví hvernig stjórnvöld í Bandaríkjunum hreinsa upp landssvæ!i "ar 

sem losun eiturefna hefur átt sér sta! og refsa "eim sem ábyrgur er fyrir menguninni. 

Samfélög hvítra sjá hra!ari a!ger!ir, betri árangur og har!ari hegningu fyrir slík brot en 

samfélög "ar sem "eldökkir, spænsk/rómansk-ætta!ir e!a a!rir minnihlutahópar búa. 

#essi ójafna vernd á sér sta! burt sé! frá "ví hvort a! samfélagi! er efna! e!a fátækt, og 

setur samfélög lita!ra í hættulega stö!u. Lita! fólk ver!ur ekki a!eins fyrir annars konar 

áhrifum af mengandi i!na!i en hvítir, heldur fær "a! einnig a!ra me!fer! frá 

stjórnvöldum. Núverandi stjórnarkerfi hefur i!ka! ójafna framfylgni laga, skipt heilsu 

almennings út fyrir gró!a og lagt "a! á fórnarlömbin a! finna sönnun fyrir mengun en 

ekki á hinn mengandi i!na!. Stjórnvöld hafa leyft hættulegum eiturefnum a! komast í 

tæri vi! almenning, stutt vi! áhættusama tækni eins og brennsluofna og 

eiturefnastö!var, n&tt sér efnahagslega og pólitíska veikleika "essara samfélaga, 

fjármagna! og stutt vi! ni!urbrot vistkerfisins. Einnig hafa "au fresta! hreinsunar-

a!ger!um og brug!ist  "ví mikilvæga hlutverki a! "róa vernd fyrir mengun.51  

 

Skipulag umhverfisréttinda mi!ar a! "ví a! útr&ma hættulegri i!ju og fletta ofan af 

"eim venjum sem skapa ójafnrétti í vernd. #etta skipulag leggur áherslu á si!fer!ilegar 

og pólitískar spurningar á bor! vi! hver fær hva!, hvers vegna og hve miki!? Einnig er 

lög! áhersla á a! allir einstaklingar eigi rétt á "ví a! vera vernda!ir fyrir ni!urbroti 

umhverfisins, og a! komi! ver!i í veg fyrir "á ógn sem ríkir á!ur en a! hætta skapast 

af.52 

 

Jane Kay heldur "ví fram a! samkvæmt rannsókn sem birt var í National Law Journal 

ári! 1992, hafi "a! komi! í ljós a! a!ger!ir yfirvalda bendi til ójafnrar verndar 

samfélaga minnihlutahópa annars vegar og hvítra samfélaga hins vegar. Hvít samfélög 

komast á lista yfir hreinsunara!ger!ir mun fyrr en litu! samfélög auk "ess sem "au fá 

                                                 
50 Bullard, Robert D. Anatomy of Environmental Racism and the Environmental Justice Movement. Í 
Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots. Bls 23. 
51 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 7. 
52 Sama. 
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betri útkomu úr hreinsunara!ger!um. #ar a! auki er har!ari refsingum beitt fyrir 

mengunarvalda í hvítum samfélögum en litu!um. Dæmi um "etta er í mi!-vesturríkjum 

Bandaríkjanna "ar sem bi!tími eftir hreinsun á eiturefnum og mengun í umhverfi var 

13,8 ár fyrir litu! samfélög á me!an a! voru 9,3 ár fyrir hvít samfélög. Í vesturríkjum 

Bandaríkjanna var bi!tíminn 12,3 ár fyrir lita!a á me!an "au voru 9,7 fyrir hvít 

samfélög. Eftir a! landssvæ!i fer á "ennan tiltekna bi!lista, "á byrja hreinsunara!ger!ir 

a! me!altali 12-42% seinna í litu!um samfélögum en í hvítum. Í "essari sömu rannsókn 

kom fram a! sekt fyrir mengunarvalda í hvítum samfélögum voru a! me!altali fimm 

sinnum hærri en í litu!um samfélögum. Sektir eru a! me!altali 335.566 Bandaríkja-

dollara fyrir mengunarvald í hvítu samfélagi á me!an sekt í litu!u samfélagi er a! 

me!altali 55.318 Bandaríkjadollara.53 Samkvæmt "essari sömu umfjöllun National Law 

Journal, "á eru sektir í hvítum samfélögum 46% hærri en í litu!um samfélögum í öllum 

umhverfislögum fylkja í Bandaríkjunum, og "ar á me!al regluger!um um gæ!i vatns, 

andrúmslofts og me!fer! sorps. Ni!urstö!ur á bor! vi! "essar s&na hversu br&n 

nau!syn er á a! framfylgni laga sé jöfn, og a! lagasetning sem bannar mismunun ver!i 

sett.54 

 

Fátækt "essara minnihlutahópa sem fjalla! er um gerir "a! vissulega a! verkum a! "au 

ver!a au!veld fórnarlömb fyrir efnahagslega kúgun. Heg!un stjórnvalda, mengandi 

i!na!ar og fyrirtækja er svívir!ileg "egar liti! er til "ess hvernig "au nota efnahagslega 

kúgun til a! lokka minnihlutahópa til samstarfs vi! sig og fá sínu framgengt. Mengandi 

i!na!ur og fyrirtæki gefa fátæku og atvinnulausu fólki fögur lofor! um atvinnu, 

efnahagslegan uppgang og uppbyggingu samfélags, "egar leita! er a! sta!setningu fyrir 

áhættusama starfsemi. #essir minnihlutahópar gera sér anna!hvort ekki grein fyrir 

kostna!inum sem slík gyllibo! hafa í för me! sér e!a hafa einfaldlega ekki um anna! a! 

velja. Stjórnvöld veita minnihlutahópum a!ra me!fer! en hvítum og eru sein a! 

breg!ast vi! hættum "egar minnihlutahópar eiga í hlut. #essar ni!urstö!ur benda til "ess 

a! stofnanarasismi sem rætt var um í kafla eitt sé vel vi! l&!i í Bandarísku stjórnkerfi og 

stofnunum. #a! gerir "a! a! verkum a! erfitt er a! uppræta vandann "egar hann liggur 

hjá stjórnvöldum, "eim a!ilum sem eiga a! framfylgja lögum og reglum samfélagsins.  

 

                                                 
53 Kay, Jane. California’s Endangered Communities of Color. Í Unequal Protection, Environmental 
Justice and Communities of Color. Bls 187-188.  
54 Sama, bls. 188.  
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5. Umhverfisréttindi 

Samkvæmt sk&rslunni Toxic Wastes and Race at Twenty 1987-2007, "á eru 

umhverfisréttindi skilgreind sem sanngjörn me!fer! og "átttaka allra óhá! kyn"ætti, 

ætterni, uppruna e!a launum me! vir!ingu fyrir "róun, framkvæmdum laga, regluger!a 

og stefnumótunar. Sanngjörn me!fer! "&!ir a! enginn hópur fólks ætti a! "urfa a! bera 

"ungann af neikvæ!um aflei!ingum á umhverfi! sem kemur frá i!na!i, vi!skiptum e!a 

verkefnum. Umhverfisréttindi krefjast "ess a! allir eigi rétt á vernd og a! framkvæmd 

laga er var!a umhverfi, heilsu, húsnæ!i, notkun lands, samgöngur, orku og borgaraleg 

réttindi og regluger!ir séu jöfn og sanngjörn.55 

Forréttindi e!a mannréttindi? 
#rátt fyrir miklar umbætur og framfarir á svi!i umhverfisverndar sí!ustu 35 árin "á 

halda milljónir Bandaríkjamanna áfram a! búa í, vinna, leika sér og ganga í skóla í 

óöruggu og óheilbrig!u umhverfi. EPA hefur ekki alltaf vi!urkennt a! stjórnvöld 

Bandaríkjanna, ásamt i!na!i, hafi haft óhagstæ! áhrif á fátækt og lita! fólk. Andsta!a 

grasrótarhreyfingarinnar vi! umhverfisrasisma kom til sem svar vi! ósanngjörnum 

a!ger!um, stefnum og a!stæ!um. Mismunun er sta!reynd í Bandaríkjunum, en 

mismunun bygg! á kyn"ætti er vissulega ólögleg. EPA á a! framfylgja umhverfislögum 

og regluger!um. EPA á auk "ess a! vernda alla Bandaríkjamenn, ekki bara "á sem hafa 

efni á a! koma sér út úr a!stæ!unum og kaupa sér "á hjálp sem "arf me! "ví a! rá!a sér 

lögfræ!inga, fulltrúa "r&stihópa og sérfræ!inga. Umhverfisvernd eru almenn réttindi, 

ekki forréttindi fárra útvaldra.56 

 

EPA fór a! gera sér grein fyrir umhverfisrasisma fyrst upp úr 1990 og ger!i ekkert í 

málunum fyrr en a! áhyggjufull umhverfisréttindasamtök fóru a! nau!a í "eim.57 Í 

september ári! 1993 setti EPA á fót National Environmental Justice Advisory Council 

(NEJAC), og "ar voru í fyrsta sinn fulltrúar samfélaga, fræ!imanna, i!na!ar, og 

umhverfissinna samankomnir til "ess a! reyna a! koma me! lausnir á "ví óréttlæti sem 

ríkti í umhverfismálum. Vegna vaxandi kví!a og aukinna sönnunargagna um óréttlæti  

og vandamál tengd umhverfisréttindum "á gaf "áverandi forseti Bandaríkjanna, Bill 

                                                 
55 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 2. 
56 Bullard, Robert D. 2005. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for 
Environmental Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 30. 
57 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 9. 
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Clinton út framkvæmdaskipun 12898, eins og á!ur hefur veri! teki! fram.58 #egar 

George W. Bush tók vi! stjórn sem forseti Bandaríkjanna fór hinsvegar a! halla undan 

fæti og málefni umhverfisréttinda ur!u ós&nileg hjá EPA. EPA var gert a! rífa ni!ur "a! 

kerfi umhverfisréttinda sem búi! var a! byggja upp auk "ess var "eim skipa! a! gera 

framkvæmdaskipun 12898 sem Bill Clinton haf!i gefi! út, a! engu.59 

 

Samkvæmt rannsóknarsk&rslunni Toxic Waste and Race at Twenty 1987-2007, "á hefur 

EPA ekki alltaf stutt vi! umhverfisréttindi og lögmál "eirra, "vert á móti hafa "au gert 

"eim erfi!ara fyrir ef eitthva! er.60 Umhverfisréttindasamtök krefjast "ess a! EPA hætti 

a! taka skref afturábak í umhverfismálum og gangi í "a! a! koma framkvæmdarskipun 

12898 aftur á, veiti framfylgni "eirra laga og reglna "ar sem ney!in er mest og "ar sem 

ójöfn vernd í umhverfismálum setur litu!, láglauna samfélög í hættu.  

Skref í rétta átt  
Mannréttindayfirl&sing Sameinu!u #jó!anna, sem sett var fram ári! 1948, vi!urkennir 

a! fólk allsta!ar í heiminum eigi rétt á lífi, heilsu, og heilbrig!u umhverfi. Hinsvegar 

hafa margar "jó!ir og "ar á me!al Bandaríkin falli! frá "ví a! vernda slík réttindi vegna 

"ess a! "! truflar gró!a fyrirtækja. Fyrir milljar!a manna hvarvetna um hnöttinn skipta 

mannréttindi og umhverfi! máli um líf og dau!a. Umbur!arlyndi embættismanna fyrir 

ni!urbroti umhverfisins kemur alltaf til me! a! hafa í för me! sér ójöfnu! me!al manna 

og minnka lífsgæ!i. Fátækt og lita! fólk sem hefur hva! minnst pólitísk völd ver!a 

fórnarlömb umhverfisógna.61 

 

Í dag hafa mörg samtök veri! stofnu! til "ess a! varpa ljósi á umhverfisréttindi og 

heilbrig!ismál sem hafa önnur áhrif á fátækt og lita! fólk en a!ra. Lög borgararéttinda 

(Civil Rights Act) frá 1964 hindrar a! fjármagn ríkisstjórnar sé nota! til a! sty!ja vi! 

mismunun vegna kyn"áttar, hörundslitar e!a "jó!ernis. Ári! 1969 var svo 

umhverfisstefnu Bandaríkjanna (National Environmental Policy Act) komi! á fót en "a! 

krefst "ess a! á!ur en öllum "róunarverkefnum er hrundi! í framkvæmd "á séu áhrif 

slíkra framkvæmda á umhverfi metin. Jafnvel "ó a! "essi tvenn lög hafi veri! til sta!ar í 

áratugi "á eiga Bandaríkin langa lei! fyrir höndum til "ess a! ná jöfnu og sanngjörnu 

                                                 
58 Sama, bls. 11. 
59 Sama. 
60 Sama, bls. 12.  
61 Bullard, Robert D. 2005. Inngangskafli í The Quest for Environmental Justice,  Human Rights and the 
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samfélagi hva! var!ar umhverfisréttindi.62 #au litu!u samfélög sem hafa or!i! fyrir 

bar!inu á umhverfisrasisma bí!a ekki eftir a! a!rir komi "eim til hjálpar, heldur hafa 

"au teki! málin í sínar hendur til "ess a! reyna a! auka lífsgæ!i sín. Regina Austin og 

Michael Schill telja a! "etta hafi "au gert me! bandalagi, a! stofna samtök sem vinna í 

grasrótinni, mynda tengslanet og berjast fyrir jöfnum umhverfisréttindum.63 

 

Ekki er nóg a! setja lög og reglur heldur ver!ur a! fylgja "eim eftir, annars eru "au 

gagnslaus. #ví er mikilvægt er a! framfylgja "eim lögum sem hafa nú "egar veri! sett í 

Bandaríkjunum og vir!a umhverfisréttindi sem grundvallar- og mannréttindi. Bandarísk 

fyrirtæki vir!ast flest hver einblína á gró!a og hagnast me! "ví a! n&ta sér bága stö!u 

lita!ra og fátækra minnihlutahópa. Fyrirtæki og mengandi i!na!ur hefur svo aftur áhrif 

á stjórnvöld me! fjármagni og fögrum lofor!um. Stjórnvöld vir!ast hunsa "á ábyrg! 

sína a! framfylgja settum lögum og reglum jafnt og a! vernda "egna sína. 

Minnihlutahópar hafa fáa a!ra kosti en a! sam"ykkja "essa valdaní!slu vegna fátæktar 

og valdleysis. #etta skapar vítahring umhverfisrasisma "ar sem fyrirtæki notfæra sér 

minnihlutahópa og hafa svo áhrif á stjórnvöld sem veita minnihlutahópum ekki 

nægilega vernd. Eins og fram hefur komi! er ekki hægt a! rei!a sig á yfirvöld e!a bí!a 

eftir a! einhver komi minnihlutahópum til bjargar, "ví ver!a minnihlutahópar a! grípa 

sjálfir til a!ger!a, skipuleggja sig, mynda samtök og berjast fyrir umhverfisréttindum og 

bættum lífsgæ!um.  

 

6. Grasrótarsamtök 

Bullard heldur "ví fram a! breyting í umhverfisvernd hafi komi! frá samtökum sem 

leidd voru af lauslegu bandalagi umhverfissinna, grasrótarhópa og a!ger!arsinna sem 

berjast fyrir borgararéttindum. #etta fólk efa!ist um "áverandi forsendur og grundvöll 

fyrir umhverfisvernd. Slík samtök umhverfisréttinda notast vi! úrbóta a!fer!ir "ar sem 

áhrifin koma frá almenningi og vinna sig svo upp stigann til yfirvalda. Samtökin hafa 

einnig endurskilgreint hugtaki! “umhverfi” "annig a! "a! nær einnig yfir "á sta!i "ar 

sem fólk b&r, vinnur, leikur sér og gengur til skóla.64 

 

                                                 
62 Sama, bls. 7.  
63 Austin, Regina. Schill, Michael. Black, Brown, Red, and Poisoned. Í Unequal Protection, 
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Bullard telur a! kerfi umhverfisverndar sé ekki a! virka sem skildi og "arfnist 

endurbóta. Umhverfisréttindasamtök hafa "a! a! markmi!i a! laga "etta kerfi me! "ví 

a! útiloka og koma í veg fyrir ójafna framkvæmd umhverfislaga, borgararéttinda og 

laga er var!a heilsu. Lei!togar umhverfisréttindasamtaka hafa skipt sköpum fyrir 

lífsgæ!i fólks og umhverfi. #eir hafa a!sto!a! vi! a! lei!rétta "a! ójafnvægi sem á sér 

sta! og a! koma í veg fyrir frekari ógnir í framtí!inni. Samkvæmt Bullard bí!a "au 

samfélög sem ver!a hva! verst úti vegna umhverfisrasisma, ekki eftir "ví a! stjórnvöld 

og i!na!ur taki sig saman og breyti heg!un sinni, heldur taka málin í sínar eigin hendur, 

me! hjálp slíkra samtaka. Umhverfisréttindasamtök mi!a a! "ví a! ganga úr skugga um 

a! yfirvöld og i!na!ur hagi sér á réttan hátt og hafi velfer! annarra í huga.65 

 

Samkvæmt Torres, Bullard og Glenn eru samtök umhverfisréttinda tilkomin vegna 

óréttlætis í umhverfinu, ógnun vi! heilsu almennings, ójafna vernd, mismunandi 

framkvæmdir, ósambærilega framkomu gagnvart fátæku og litu!u fólk og sí!ast en ekki 

síst, brot á mannréttindum. #eir halda "ví fram a! i!na!ur, ríkisstjórn og "á sérstaklega 

herinn, hafi notfært sér efnahagslega veikleika fátækra samfélaga fyrir áhættusamar 

a!ger!ir sem eru ósjálfbærar fyrir umhverfi! og gera "a! a! verkum a! "essi samfélög 

ver!a a! sorphaugum fyrir mengandi i!na!. Lei!togar umhverfissamtaka sem berjast 

fyrir jafnrétti, krefjast "ess a! bundinn ver!i endir á "essa kúgun. Fórnarlömb 

umhverfisrasisma krefjast endurbóta fyrir "ann ska!a sem var! á "eim sjálfum, 

samfélögum "eirra og umhverfi.66 Umhverfisréttindasamtök og grasrótarsamtök láta 

rödd sína heyrast í mótmælum, og láta til sín taka í dómssölum. #essi samtök eru 

vissulega a! bæta lífsgæ!i minnihlutahópa. Fátækrahverfi eiga rétt á sömu vernd og 

önnur hverfi. Öll samfélög hvort sem "au eru svört, brún, rau!, gul e!a hvít eiga rétt á 

"ví a! fá vernd fyrir mengun og ey!ileggingu umhverfisins. Ekkert samfélag á a! "urfa 

a! vera sorphaugur fyrir eiturefnaúrgang annarra.67 

A!fer!ir umhverfisréttindasamtaka í grasrót 
Lita! fólk hefur stofna!, og í sumum tilfellum laga! "au samtök sem fyrir voru, a! 

"örfum sínum og til "ess a! kljást vi! "au umhverfismál sem liggja fyrir. Aukinn fjöldi 

grasrótarsamtaka hafa teki! upp a!fer!ir sem fela í sér beinar a!ger!ir, líkt og nota!ar 
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voru í baráttunni fyrir borgararéttindum. En me! meiri heimildasöfnun og sönnunum 

fyrir umhverfisrasisma eru sérstaklega mikilvægar og hafa kröfur fólks styrkst um 

öruggt og heilbrigt umhverfi sem grunnréttindi allra einstaklinga og samfélaga.68  

 

Samkvæmt Bullard notast umhverfisréttindasamtök sem starfa í grasrótinni vi! 

mótmæli, kröfugöngur, bei!nir, "r&stihópa, sk&rslur og fyrirlestra til "ess a! fræ!a 

almenning og efla umræ!u um málefni umhverfisrasisma. Grasrótarsamtökin beina 

oftast a!ger!um sínum a! ríkisstjórninni og halda henni ábyrgri fyrir a! veita leyfi til 

mengunar. Einnig reyna grasrótar- og umhverfisréttindasamtök oft a! reyna a! hafa bein 

áhrif á "au fyrirtæki sem menga. Reynt er a! fá fyrirtækin til "ess a! leggja hluta af 

gró!a sínum til hli!ar í sjó! sem fer til a! hreinsa upp mengun, koma upp heilsugæslu 

fyrir "á sem ska!ast af mengun og sí!ast en ekki síst a! fá fyrirtækin til "ess a! draga úr 

menguninni.69 Austin og Schill telja a! umhverfisréttindasamtökum hafi "ó gengi! 

betur í a! koma í veg fyrir "ær eiturefnastö!var sem rá!gert er a! setja upp í hverfum 

"eirra heldur en a! loka "eim sem eru nú "egar starfandi. Einnig halda "au "ví fram a! 

umhverfissinnar í grasrótarsamtökum séu yfirleitt sammála a! eftirsóttasta eftirgjöfin 

sem mögulegt er a! ná frá mengandi i!na!i e!a fyrirtæki er réttur til "ess a! rannsaka 

e!a hafa eftirlit me! fyrirtækinu, a!stö!u og a! fylgjast me! starfsemi "ess. Slíkt eftirlit 

felst í beinni "átttöku og getur enda! me! "ví a! dregur úr mengun og áhættu. Einnig 

tengir "a! samfélagi! betur inn í málefni og starfsemi vi!komandi fyrirtækis.70 

Hef!bundin umhverfissamtök og grasrótarsamtök 
umhverfisréttinda 
Joni Seager telur a! hef!bundin umhverfissamtök í Bandaríkjunum veiti málefnum 

mengunar mjög litla athygli og a! engin áhersla hjá stóru samtökunum sé lög! á málefni 

mengunar sem tengjast minnihlutahópum lita!ra og fátækra. Verndun náttúru og 

d&ralífs er rá!andi á stefnuskrá flestra hef!bundinna umhverfissamtaka sem starfa ekki í 

grasrótinni, og "essi málefni hljóta nær allan tíma og fjármagn "eirra samtaka. 

Hinsvegar myndast flest grasrótarsamtök vegna umhverfismálefna á bor! vi! losun 

eitra!ra efnaúrganga í umhverfi og samfélög fólks, kjarnorkustö!va, og mengunar sem 

ver!ur til út frá i!na!i. #au málefni sem eru efst á lista grasrótarsamtaka eru ne!st á lista 
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hef!bundinna umhverfissamtaka. #essi munur í forgangsrö!un og áhuga er orsökin fyrir 

klofningi á milli hef!bundinna umhverfissamtaka og umhverfisréttindasamtaka sem 

starfa í grasrótinni.71 

 

Samkvæmt Dorcheta E. Taylor "á fela umhverfisréttindasamtök í sér öflugri hugmynda-

fræ!i en önnur hef!bundnari umhverfissamtök. Umhverfisréttindasamtök taka bæ!i 

félagslegu og vistfræ!ilegu "ættina til athugunar. #au veita spurningum um dreifingu 

réttinda, eflingu samfélags og ábyrg! l&!ræ!is, sérstaka athygli. Samkvæmt 

umhverfisréttindasamtökum er ar!rán samfélagsins ekki a!skili! ni!urní!slu 

umhverfisins. Mannleg samfélög og umhverfi! eru samofin og virka gagnverkandi 

hvort á anna!.  Heilsa og velfer! eins fer eftir heilsu og velfer! annars.72 Hef!bundin 

umhverfissamtök gegna stóru hlutverki í a! móta umhverfisstefnu Bandaríkjanna, 

Bullard telur hinsvegar a! "au hafi ekki gefi! sig miki! a! deilum sem var!a litu! 

samfélög. #ví er ekki líklegt a! lita!ir einstaklingar gangi til li!s vi! hef!bundin 

umhverfissamtök, líklegra er a! grasrótarsamtök haldi áfram a! stækka og eflast, tengist 

ö!rum samtökum og myndi tengslanet. Svo lengi sem "jó!félag Bandaríkjanna er skipt í 

mismunandi og ójöfn samfélög, "á munu slík grasrótarsamtök vissulega "jóna 

jákvæ!um tilgangi.73 

 

Samvinna á milli "essara tveggja hópa: hef!bundinna umhverfissamtaka og 

umhverfisréttindasamtaka sem starfa í grasrót, eru mögulegar og af hinu gó!a. Margir 

umhverfisréttindasinnar fá stu!ning frá hef!bundnum umhverfissamtökum í formi 

rá!gjafar, fjármögnunar, rannsóknarvinnu, lögfræ!ia!sto!ar, og fjáröflunar. Til "ess a! 

launa grei!ann a!sto!a umhverfisréttindasamtök hef!bundnu umhverfissamtökin vi! a! 

endurskilgreina takmarka!a stefnuskrá sína og víkka sjóndeildarhring samtakanna. 

Bullard telur "ví a! umhverfisréttindasamtök hafi haft mikil áhrif me! "ví a! koma 

jafnréttismálum og félagsmálum í stærri umhverfissamtök og l&!ræ!isvæ!a "á 

hreyfingu. Breytingar af "essu tagi eru nau!synlegar ef a! umhverfisréttindasamtök ætla 

a! ná a! starfa á al"jó!avísu og leysa alvarleg vandamál í umhverfismálum. 

                                                 
71 Seager, Joni. “Histerical Housewives” and other mad women. Í Feminist Political Ecology, Global 
Issues and Local Experiences. Bls 281.  
72 Taylor, Dorcheta E. Environmentalism and the Politics of Inclusion. Í Confronting Environmental 
Racism: Voices from the Grassroots. Bls 57.  
73 Bullard, Robert D. Anatomy of Environmental Racism and the Environmental Justice Movement. Í 
Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots. Bls 33. 
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Umhverfissinnar og "eir sem berjast fyrir borgararéttindum ættu "ví a! fagna aukinni 

"átttöku minnihlutahópa sem berjast fyrir umhverfisréttindum.74   

 
Me! umhverfisréttindasamtökum geta minnihlutahópar skipulagt sig, frætt almenning 

um áhrif mengunar og umhverfisrasisma, mynda! tengslanet og "r&st á stjórnvöld og 

mengandi i!na! a! bæta rá! sitt og koma jafnt fram vi! fólk hvernig sem "a! er á litinn. 

Á "ann hátt notast slík samtök vi! úrbótaa!fer!ir "ar sem áhrifin koma frá botninum, 

frá almenningi og fer!ast "a!an upp til yfirvalda. Umhverfisréttindasamtök krefjast "ess 

a! bundinn ver!i endir á "á kúgun sem hefur átt sér sta! me! umhverfisrasisma og 

valdaní!slu á minnihlutahópum. Umhverfisréttindasamtök er lykillinn a! baráttunni 

gegn umhverfisrasisma. Slík samtök sem starfa í grasrót eru grí!arlega mikilvæg vegna 

"ess a! "au gera minnihlutahópum kleift a! leggja sitt til málanna í baráttunni fyrir 

umhverfisréttindum, taka málin í sínar eigin hendur og berjast fyrir bættum lífsgæ!um. 

 

7. Hlutdeild kvenna í baráttunni vi# umhverfisrasisma 

Umhverfisréttindasamtök samanstanda af mestmegnis af litlum, l&!ræ!islega reknum 

grasrótarsamtökum. #a! er mikilvægt a! taka eftir "ví a! lita!ar konur lei!a meirihluta 

"eirra samtaka sem berjast fyrir umhverfisréttindum. Lita!ar konur hafa veri! í fremstu 

rö! í samtökum umhverfisréttinda og hafa unni! mikilvægt starf til "ess a! gera 

umhverfisréttindi hluta af daglegu lífi. #essar forystukonur og "úsundir annarra lita!ra 

kvenna eru, samkvæmt Damu Smith og Robert Bullard, hinar sönnu hetjur 

umhverfisréttindasamtaka.75 Hinga! til hefur veri! liti! á málefni umhverfis og hin 

“hef!bundnu umhverfissamtök” sem umrá!asvæ!i karla. En á me!an s&nilegustu 

stofnanirnar í umhverfismálum eru ef til vill leikvöllur karlmanna, "á hafa konur unni! 

hör!um höndum a! "ví a! vi!halda og "róa fjölda af grasrótarsamtökum sem berjast 

fyrir umhverfisréttindum.76 

Hvers vegna konur? 
Hvers vegna konur og hvers vegna núna? #egar vistfræ!ilegar og efnahagslegar 

kringumstæ!ur fara hnignandi "á eykst "átttaka kvenna í umhverfisbaráttum og í 

pólítískum sem og félagslegum hreyfingum. #etta sprettur af "eim erfi!leikum sem 

                                                 
74 Sama, bls. 39. 
75 Bullard, Robert og Damu  Smith. Women Warriors of Color on the Front Line. Í The Quest for 
Environmental Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 62.  
76 Rocheleau, Dianne. Barbara Thomas-Slayter og Ester Wangari. Inngangskafli í Feminist Political 
Ecology, Global Issues and Local Experiences. Bls 6.  
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"essar konur horfast í augu vi! til "ess a! tryggja afkomu fjölskyldu sinnar "egar hætta 

sta!ar a!.77 Samkvæmt Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter og Ester Wangari 

"á hefur flestum kvenkyns a!ger!arsinnum veri! "r&st út í "essa baráttu vegna "eirrar 

umhverfishættu sem ógnar fjölskyldum "eirra, samfélögum, heimilum og vinnustö!um. 

Forysta "essara kvenna hefur komi! til "rátt fyrir rasisma og kynjamisrétti sem á sér oft 

sta! innan "jó!félagsins og umhverfishreyfingarinnar. Konur eru oftast ábyrgar fyrir 

hversdagslegum nau!synjum á bor! vi! mat, vatn, klæ!na! og eru "a! oftast "ær sem 

sjá um heilsu, velfer!, "rif og umönnun barna á heimilinu og í samfélaginu. #essi 

ábyrg! setur konur í "á stö!u a! standa á móti öllu "ví sem ógnar heilsu, lífi og 

lífsnau!synlegum náttúruau!lindum. Konur horfa á umhverfismálefni frá persónulegu 

sjónarhorni heimilisins, heilsu og velfer! fjölskyldunnar.78 

 

Stærsti hluti "eirra kvenna sem nú eru lei!togar í umhverfismálum voru til a! byrja me! 

ófúsir a!ger!arsinnar. Joni Seager telur a! flestar "ær konur sem eru í 

grasrótarsamtökum hafa á!ur teki! lítinn "átt í samfélagsmálum, hafi litla "ekkingu á 

umhverfinu og litla sem enga reynslu af a! tala á almannafæri e!a af skipulagningu. 

Margar hverjar l&sa sjáfum sér sem einberum húsmæ!rum. Í langflestum tilfellum "á 

ver!a konur vi!ri!nar umhverfismál vegna áhyggja af heilsu fjölskyldunnar. #ær 

skipuleggja a!ger!ir sínar í kringum "essi kvenlægu málefni sem var!a heilsu, öryggi, 

fjölskyldu og börn.79 Á sí!asta áratug, hafa "au vandamál sem konur horfast í augu vi! 

or!i! sífellt alvarlegri. Kerfi! ávarpar ekki e!a tekur tillit til "arfa kvenna og "ví taka 

"ær til sinna rá!a og hefjast handa vi! a! tryggja afkomu sína, vernda heilsu 

fjölskyldunnar, heilindi og velfer! vistkerfisins.80 

 

Hverju breytir "átttaka kvenna fyrir konur, umhverfi! og samfélagi!? Öll "essi barátta 

hvort sem hún er efnahagslegar e!a vistfræ!ilegar hefur mikilvægi fyrir merkingu kyns 

og fyrir e!li hlutverka kvenna og karla. #essi samtök krefjast sanngjarnrar "róunar fyrir 

stéttir kyn"áttahópa, "jó!félagsstétt, kyn og kynsló!ir. #essi aukna "átttaka kvenna 

lei!ir til "ess a! "eim finnst "ær hafa aukin áhrif og völd. #ar af lei!andi hafa n&jar 

ályktanir veri! dregnar um hlutverk kvenna. Hugmyndir kvenna um réttindi "eirra 
                                                 
77 Sama, bls. 15. 
78 Sama, bls. 8. 
79 Seager, Joni. “Histerical Housewives” and other mad women. Í Feminist Political Ecology, Global 
Issues and Local Experiences. Bls 276. 
80 Rocheleau, Dianne. Barbara Thomas-Slayter og Ester  Wangari. Inngangskafli í Feminist Political 
Ecology, Global Issues and Local Experiences. Bls 16. 
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hlutverk og ábyrg!ir eru a! breytast. Konur eru a! finna rödd sína í auknum mæli og 

"a! sem hjálpar "eim hva! mest er "átttaka "eirra í margvíslegum samtökum og 

hreyfingum.81  

 

Umhverfisréttindasamtök sem starfa í grasrótinni me! mikilli "átttöku kvenna, leggja 

áherslu á gildi allra mannvera og réttindi "eirra til a! fullnægja "örfum sínum eins og 

mat, öryggi og heilsu. Slík samtök hafa áhyggjur af vistkerfinu, efnahag, sem og 

áhyggjur af afkomu "eirra kynsló!a sem á eftir koma svo og n&tingu náttúruau!linda. 

#etta vi!horf er í grundvallaratri!um afsta!a mannú!ar, jafnréttis, og fjölhyggju. 

Ógrynni grasrótarsamtaka "ar sem karlmenn jafnt sem konur eru "átttakendur, hafa 

byrja! a! má út skilin á milli "ess opinbera og óopinbera, hjálpa okkur a! 

endurskilgreina hugtök, pólitík og hva! tilheyrir umhverfismálefnum, ásamt "ví hva! er 

rétt og sanngjarnt.82 Vegna "ess a! kvenkyns a!ger!asinnar eru oftar en ekki 

tilfinningalega tengdir umhverfismálum "á sjá "ær ekkert a! "ví a! tjá "ær tilfinningar. 

Joni Seager telur a! "a! gæti veri! ástæ!an fyrir "ví hvers vegna karlmenn eru ekki oft í 

fremstu víglínu "egar barist er fyrir umhverfismálum. Karlmenn vir!ast vera tregari til 

"ess a! tala og segja sínar sko!anir, hræddari vi! a! líta kjánalega út, og óviljugri til a! 

s&na tilfinningar var!andi málefni sem eiga ekki a! vera persónuleg e!a tilfinningaleg, 

eins og umhverfismál.83 

Mó!ursjúkar húsmæ!ur 
Flestir kvenkyns a!ger!arsinnar horfast í augu vi! mikla mótstö!u, "á sérstaklega frá 

karlmönnum. #a! er álit margra karla a! kvenkyns a!ger!arsinni sé fásinna og eigi ekki 

vi! hlutverk kvenna.  #eir halda "ví fram a! konur, sem a!ger!arsinnar, séu a! stíga út 

fyrir vissa línu og hagi sér ekki eins og konum sæmir. Sú a!fer! sem karlar nota til "ess 

a! reyna a! sporna vi! "essari heg!un kvenna er oftar en ekki bygg! á kynjamisrétti. 

Seager heldur "ví fram a! "a! sé sennilega ekki til sú kona sem hefur ekki veri! köllu! 

“mó!ursjúk húsmó!ir”. #a! er "ví ljóst a! "egar konur ganga út af heimilum sínum til 

a! mótmæla slæmum fyrirætlunum, eiturefnastö!vum, mengandi sorphaugum, e!a 

                                                 
81 Sama, bls. 18. 
82 Sama. 
83 Seager, Joni. “Histerical Housewives” and other mad women. Í Feminist Political Ecology, Global 
Issues and Local Experiences. Bls 277. 
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hra!braut sem leggja á í gegnum hverfi "eirra, "á háir kyni! "eim. #a! er eitthva! sem 

Seager telur a! myndi líkast ekki gilda um karlkyns a!ger!arsinna.84 

 

Seager telur a! a!ger!arstefna kvenna í umhverfismálum eigi sér sta! vegna sambands 

vi!, og sem aflei!ing af félagslegum hlutverkum "eirra, "á sérstaklega sem mæ!ra, 

uppalenda, og verndara. Konur eru oftast "eir a!ilar sem fá "a! verkefni a! hreinsa upp 

órei!una eftir a!ra, og vir!ist ekki vera nein breyting "ar á í umhverfismálum. Konur 

eru yfirleitt fyrstar til a! taka eftir vandamálum í umhverfinu. #a! er vegna "ess a! 

konur bera ábyrg!ina á "ví a! fæ!a, klæ!a, annast börnin og sjá um heimili!, a! "á eru 

"ær fyrstar til a! taka eftir "ví "egar vatni! fer a! lykta skringilega, "egar börnin fá 

skr&tin útbrot, og "ær eru "ær fyrstu sem hafa áhyggjur af "ví a! "essi vandamál séu 

nokku! sem ógnar öryggi fjölskyldunnar og heilsu. #etta er mjög mikilvægt fyrir 

umhverfisvitund og eru "essar konur "ví árei!anlegustu athugendur umhverfisins.85 

Femínískt sjónarhorn 
Samkvæmt Josepa Brú-Bistuer "á b&!ur "átttaka kvenna í félagshreyfingum til varnar 

umhverfinu upp á mismunandi sjónarhorn kynjanna, reynslu og gildi. Vegna 

samfélagslegra hlutverka kvenna, "á hafa konur sín eigin sjónarhorn og hugtök um 

umhverfi! sem eru frábrug!in "ví sem tali! er norm e!a sta!all. #etta gerir "a! a! 

verkum a! "ær skilgreina umhverfi! á annan hátt. Brú-Bistuer telur a! hef!bundin 

hlutverk kvenna innan heimilisins og í samfélaginu geri "eim kleift a! líta á umhverfi! 

á annan hátt, tengja "a! heilsu, velfer! og væntum"ykju á "eim sta! sem "ær búa á. 

Umhverfi! er "ví skilgreint á "ann hátt sem s&nir hversdagsleg vandamál sem flestir 

íbúar horfast í augu vi!. #etta s&nir hversu mikilvægt framlag kvenna er vi! myndun og 

velgengi í a!ger!arstefnu samfélagsins sem og í samtökum. #essi mikilvæga "átttaka 

kvenna gefur til kynna a! til sé femínísk fyrirmynd a! umhverfisvitund og a!ger!um. 

Sú nálgun, sem bygg! er á reynslu, gildum og framlagi kvenna felst í enduskilgreiningu 

á hinu persónulega. Brú-Bistuer heldur "ví fram a! "átttaka kvenna í umhverfismálum 

geti veri! framlag til samfélags "ar sem konur og karlar eru frjáls frá kynjaskiptingu, 

geta lifa! fyllra lífi og afmá! mörkin á milli "ess persónulega og opinbera. Geta "au 

einnig búi! í umhverfi "ar sem efnahagslegur gró!i og tæknileg skynsemi eru n&tt til 

                                                 
84 Sama, bls. 278-279.  
85 Sama, bls. 280.  
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"ess a! "jónusta heilsu og velfer! mannkynsins.86 Seager telur a! tilfinning kvenna 

fyrir ábyrg! og skyldu til a! bjarga lífi, áhyggjur "eirra af velfer! fjölskyldunnar, heilsu 

og öryggi "&!i a! kvenkyns a!ger!arsinnar taka málinu persónulega og tilfinningalega 

"ar sem "ær hafa si!fer!i í huga. Sú sannfæring a! si!fer!i og tilfinningasemi sé 

lögmætur grundvöllur fyrir yfirrá!um í umhverfismálum, storkar hef!bundnum venjum 

og hugsunarhætti.87 

                                                

 

Samkvæmt Seager eru konur uppista!a næstum "ví allra umhverfissamtaka í 

Bandaríkjunum. Me! nokkrum undantekningum "á mynda konur um 60-80% me!lima í 

hef!bundnum umhverfissamtökum "ar sem borga! er fyrir félagsa!ild. Mun hærra 

hlutfall er í grasrótarsamtökum sem berjast fyrir umhverfisréttindum. Kynjabili! í 

umhverfismálum s&nir sig á flestum stö!um. Til dæmis s&na sko!anakannanir a! konur 

sty!ja frekar vi! a! strangari umhverfisverndarlög ver!i sett og a! meiri fjárhæ!um 

ver!i eytt í umhverfisvernd, en karlar. Konur s&na yfirleitt meiri áhyggjur af stö!u 

umhverfisins en karlmenn. #a! lítur út fyrir a! konur séu tengdari umhverfismálefnum 

og a! konur líti frekar á málefni umhverfisins sem “sín” málefni, málefni sem snerti "ær 

beint. En "rátt fyrir "essa samvirkni á milli áhyggja kvenna og umhverfismálefna, "á 

telur Seager a! konur séu sífellt útiloka!ar frá stjórnunarstö!um sem tengjast 

umhverfinu.88 

 

Í flestum stjórnunarstö!um og stefnumótandi störfum í hef!bundnum umhverfis-

samtökum eru karlar rá!andi og eru fáar konur í störfum sérfræ!inga á bor! vi! 

lögfræ!inga, vísindamenn og fulltrúa "r&stihópa, sem slík samtök rei!a sig sífellt meira 

á. Flestar konur í Bandaríkjunum sem eru virkar í umhverfismálum og vinna a! "eim 

heils hugar. #ær ey!a sinni orku, frítíma og peningum og eru lei!togar á eigin 

forsendum. #ær vinna í grasrótarsamtökum "ar sem undirsta!an er samfélagi! sjálft og 

liggja fyrir utan hina formlegu framsetningu grænna stjórnmála og hef!bundinna 

umhverfissamtaka.89 

 

 
86 Brú-Bistuer, Josepa. Spanish women against industrial waste. A gender perspective on environmental 
grassroots movements. Í Feminist Political Ecology, Global Issues and Local Experiences. Bls 122. 
87 Seager, Joni. “Histerical Housewives” and other mad women. Í Feminist Political Ecology, Global 
Issues and Local Experiences. Bls 271. 
88 Sama. 
89 Sama. 
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Hlutdeild kvenna í baráttunni fyrir umhverfisréttindum er mjög mikilvæg vegna "ess a! 

hún kemur me! n&ja nálgun á umhverfismál. Konur hafa önnur sjónarhorn og hugtök 

um umhverfismál en karlar og skilgreina umhverfi! á annan hátt. Tali! er a! "a! sé 

vegna hlutverka "eirra innan heimilisins og félagslegra hlutverka í samfélaginu. Konur 

lei!ast oftast út í umhverfismál vegna "ess a! "ær eru a! vernda fjölskyldu sína, 

heimilislíf og börn fyrir utana!komandi ógn. #ær líta "ví á umhverfismál út frá 

persónulegu sjónarhorni heimilisins, heilsu og velfer! fjölskyldunnar. Konur koma me! 

femíníska nálgun á umhverfismál "ar sem "ær hafa sterka tilfinningu fyrir ábyrg! og 

si!fer!i, sem eru gó!ir kostir í baráttunni fyrir umhverfisréttindum, "ar sem berjast "arf 

vi! kyn"áttafordóma, óréttlæti, kúgun og ni!urbrot.  

 

8. Möguleikar á úrbótum 

Eins og fram hefur komi! "á veita stjórnvöld Bandaríkjanna ekki öllum jafna vernd og 

lenda minnihlutahópar oftar en ekki verr út úr kerfinu en a!rir. Kerfi! sem á a! vernda 

umhverfi! og íbúa "ess er stórlega galla! og "arf nau!synlega a! bæta. Lögum og 

reglum sem gilda um umhverfismál, heilsu, borgararéttindi og notkun landssvæ!is í 

Bandaríkjunum er ekki beitt nægilega vel. Margar lei!ir eru "ó til úrbóta og er 

lykilatri!i a! fá stjórnvöld til "ess a! framfylgja "eim lögum sem til eru jafnt og án "ess 

a! horfa á kyn"átt, litaraft e!a "jó!erni. #ær lausnir sem mælt er me!, me!al annars í 

sk&rslunni Toxic Wastes and Race at Twenty 1987-2007, eru eftirfarandi:  

 

! Varú!arreglan 

! Sönnunarbyrg!i 

! Bætur 

! Fræ!sla 

! Auki! l&!ræ!i 

! Betri framfylgni laga 

! Réttur almennings á uppl&singum 

 

Í meginatri!um sk&rir varú!arreglan frá "ví a! á!ur en fari! er í a!ger!ir og grunur 

leikur á a! ska!i ver!i af a!ger!inni og óvissa er fyrir hendi, "á er sá hinn sami 

skyldugur til "ess a! koma í veg fyrir "ann ska!a. Me! "ví a! notast vi! varú!arregluna 

er áherslan frekar lög! á spurningar á bor! vi! “Hversu litlum ska!a komumst vi! af 

me! a! valda?” í sta! "ess a! spyrja spurninga á bor! vi! “Hversu miklum ska!a 
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megum vi! valda?“ Samkvæmt Bullard krefst reglan "ess a! "eir sem taka ákvar!anir 

setji sér markmi! sem mi!a a! öruggu umhverfi og a! "eir kynni sér alla a!ra mögulega 

valkosti til "ess a! ná "essum markmi!um. #ar a! auki ney!ir reglan "á, sem notast vi! 

áhættusamar a!fer!ir, til "ess a! sanna öryggi á!ur en rá!ist er í a!ger!ir.90 Bullard, 

Mohai, Saha og Wright leggja til a! sönnunarbyr!in ver!i lög! á "á sem a! menga, 

mismuna e!a veita ekki jafna umhverfisvernd. #á yr!i "ess krafist a! "eir hópar sem a! 

sækja um leyfi til "ess a! ur!a eitra!a efnaúrganga, setja upp brennslustö!var, 

eiturefnastö!var e!a efnaverksmi!jur ver!i a! sanna a! starfsemi "eirra sé ekki hættuleg 

heilsu almennings, og muni ekki hafa ska!leg áhrif á minnihlutahópa e!a a!ra hópa, 

á!ur en "eir fá leyfi! veitt.91 

 

Bullard, Mohai, Saha og Wright telja einnig a! fólk eigi rétt á a! vita hva! er í gangi í 

nágrenni "ess, hva!a efnum "a! andar a! sér, og hva!a áhrif i!na!ur hefur á lífsgæ!i. 

Fyrirtæki sem framlei!a efni ættu a! útvega uppl&singar um "a! sem "eir framlei!a og 

"au efni sem notu! eru og áhrif á heilsu "eirra og ættu "essar uppl&singar a! vera 

a!gengilegar fyrir almenning. Annars ættu efnin ekki a! fá a! komast á marka!, nema 

me! "essum skilmálum. #a! mætti "r&sta á fyrirtæki a! draga úr mengun og auka 

eftirlit. Setja upp áætlun fyrir endurvinnslu og endurn&tingu og skapa störf í kringum 

"au verkefni.92 Samfélög og yfirvöld ættu a! gefa fordæmi me! "ví a! minnka 

eftirspurn eftir vörum sem framleiddar eru me! ósjálfbærri tækni sem ska!ar heilsu og 

umhverfi manna. Stjórnvöld ættu svo a! n&ta kaupmátt sinn til "ess a! sty!ja vi! "á 

framlei!slu sem mengar ekki og hefur neikvæ!ar aflei!ingar fyrir umhverfi!.93 

 

Samkvæmt Robin Collins og Robert Collins eru ska!abætur vegna umhverfismengunar 

lei! til sjálfbærrar "róunar og jafnréttis. Jafnvel "ótt bæturnar væru takmarka!ar vi! a! 

vakta og mæla áhrif á umhverfi! og "á er "a! allavega byrjunin á "ví a! draga úr "eirri 

óvissu sem hefur áhrif á ákvar!anatöku í umhverfismálum. #annig má byrja a! 

lágmarka versta ska!ann. Ska!abætur eru lei! a! réttlæti og lagfæringu á vistkerfinu.94 

                                                 
90 Bullard, Robert D. Environmental Justice in the Twenty-first Century. Í The Quest for Environmental 
Justice. Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 28. 
91 Bullard, Robert D. Mohai, Paul. Saha, Robin. Wright, Beverly. Toxic Wastes and Race at Twenty 
1987-2007. A Report Prepared for the United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Bls 8. 
92 Sama, bls. 157.  
93 Sama, bls. 158-160.  
94 Collin, Robin og Robert Collin.. Environmental Reparations. Í The Quest for Environmental Justice. 
Human Rights and the Politics of Pollution. Bls 221, 
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Arora og Carson leggja einnig til lausn vi! umhverfisrasisma. #au halda "ví fram a! 

me! "ví a! auka me!vitund, "ekkingu og fræ!slu og a! koma uppl&singum til "essara 

samfélaga "á sé teki! mikilvægt skref í baráttunni fyrir umhverfisréttindi. #a! leikur 

ekki vafi á "ví hve mikilvægt "a! er a! uppfræ!a almenning um umhverfisrasisma, "a! 

kemur af sta! umræ!u og a!ger!um til a! sporna gegn slíkri mismunun og finna lausn á 

vandanum.95 

 

Hamilton telur aftur á móti a! "örf sé á n&ju félagslegu samkomulagi á milli borgara og 

stjórnvalda. Hún telur a! ábyrg! felist í n&rri forystu og "átttöku almennings í stjórnun 

og ákvar!anatöku. Minni einingar, eins og hverfisrá!, kæmu "á til me! a! sjá um 

ákvar!anatöku, og gætu "essar minni einingar sé! um a! stjórna "róun og tryggja 

framlag almennings í ákvör!unum er var!a umhverfismál. Mi!st&r!ri ákvar!anatöku 

yr!i skipt út fyrir annars konar fyrirkomulag "ar sem valdi væri dreift.96 Samkvæmt 

Taylor ætti lita! fólk a! gera "á embættismenn sem kosnir hafa veri!, ábyrga fyrir 

umhverfismengun í sínu umdæmi. Einnig ættu "eir a! vera ger!ir ábyrgir fyrir "eim 

verksmi!jum, brennslustö!vum, ur!unarsvæ!um og eiturefnastö!vum sem "eir hafa 

leitt inn í samfélagi! til "ess a! búa til atvinnu. A!ger!arsinnar ættu sjálfir a! komast í 

stjórnunarstö!u til "ess a! tryggja a! "eir fái einhverju rá!i! um "ær ákvar!anir sem 

teknar eru í umhverfismálum, ákvar!anir sem var!a heilsu og velfer! samfélagsins.97 

 

Cynthia Hamilton heldur "ví einnig fram a! baráttan vi! umhverfisrasisma "arfnist 

n&rra sjónarmi!a, n&rra lei!toga og n&rra a!ger!a. Hún telur a! "a! a! breyta stefnu 

stjórnvalda sé ekki lengur nægilegt. #au vandamál sem hlotist hafa af "róun og 

ótakmarka!s efnahagslegs vaxtar koma frá fyrirtækjum og efnahag "ar sem stjórnvöld 

eru a!eins lítill áhrifavaldur. Umhverfisréttindasamtök ver!a a! krefjast aukinnar 

ábyrg!ar frá "eim opinberu starfsmönnum sem kosnir hafa veri!, en "eir eru oftar en 

ekki undir áhrifum frá peningagjöfum fyrirtækja. Einnig ver!a samtökin a! krefjast 

meira l&!ræ!is vi! stjórn eignarréttar, framlei!slu og fjárfestinga. Umhverfis-

réttindasamtök geta ekki lengur leyft málefnum landnotkunar, réttinda og eignar a! vera 
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í haldi ákvar!anatökua!ila sem vinna fyrir fyrirtækin. Samkvæmt Hamilton ver!ur a! 

skapa l&!ræ!islegan valkost.98 

 

#essar lausnir eiga "a! sameiginlegt a! vinna a! útr&mingu "ess óréttlætis sem ríkir í 

umhverfismálum og herjar sérstaklega á samfélög minnihlutahópa. Einnig eiga 

lausnirnar "a! sameiginlegt a! leitast vi! a! nota ákvar!anatökuferli sem er opi!, 

uppl&st, l&!ræ!islegt og a! "a! fólk sem ákvör!unin hefur áhrif á hafi eitthva! um 

máli! a! segja og fái a! taka "átt í ferlinu. Stjórnvöld geta ekki leyst vanda umhverfis-

rasisma ein síns li!s, og sérstaklega ekki "ar sem s&nt hefur veri! fram á a! 

stofnanarasismi finnst fyrir í flestum stofnunum stjórnvalda. #ví er "örf á stu!ningi og 

a!sto! frá utana!komandi hópum og samtökum. #ó a! hver úrlausn fyrir sig geti stu!la! 

a! bættum umhverfisréttindum, gæti áhrifamesta lei!in veri! sú a! blanda saman fleiri 

en einni úrlausn sem vinna saman a! eflingu umhverfisréttinda.   

 

9. Ni#urstö#ur 

Samkvæmt sk&rslunni Toxic Wastes and Race at Twenty 1987-2007 má sjá a! ekki 

hefur miki! breyst á tuttugu árum í málefnum umhverfisréttinda. Umhverfisrasismi á 

sér enn sta! í Bandaríkjunum og mismunur eftir kyn"ætti í dreifingu eiturefnastö!va og 

mengunar er meiri en á!ur var tali!. Ljóst er a! mismuna! er eftir kyn"ætti í 

Bandaríkjunum. Ári! 2007 voru 56% lita!ra í hverfi me! eiturefnastö! á me!an a!eins 

voru 30% lita!ra í hverfum "ar sem enga eiturefnastö! er a! finna. Fátækt í hverfum 

me! eiturefnastö! er 18% á me!an hún er 12% í hverfum sem hafa enga slíka stö!. 

Me!alárstekjur eru 15% lægri í hverfum me! eiturefnastö!, en í hverfum me! engri 

eiturefnastö!. Einnig er fasteignaver! lægra í hverfum sem h&sa eiturefnastö!var. #essir 

félagshagfræ!ilegu "ættir eru vissulega marktækir "ó svo a! kyn"áttur vir!ist hafa hva! 

mest áhrif.99 

 

Kyn"áttur heldur "ví áfram a! vera sjálfstæ!ur og árei!anlegur "áttur "egar spá! er 

fyrir um sta!setningu eiturefnastö!va og er sterkari "áttur en menntun, tekjur, fátækt, 

atvinnuleysi e!a a!rir félagshagfræ!ilegir "ættir. Lita! fólk b&r nú í miklum meirihluta í 

hverfum "ar sem eru eiturefnastö!var, og mun stærri meirihluti, e!a tveir "ri!ju, b&r í 
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hverfum "ar sem slíkar stö!var eru í "yrpingum. Lita!ir ver!a ekki a!eins fyrir meiri 

mengun en a!rir, heldur fá "eir önnur vi!brög! frá stjórnvöldum "egar kemur a! "ví a! 

gera eitthva! í málunum. #a! lítur "ví ekki út fyrir a! "eim lögum og reglum sem gilda 

yfir umhverfismál, heilsu, borgararéttindi og notkun landssvæ!is sé beitt nægilega vel. 

Samkvæmt Bullard, Mohai, Saha og Wright sækir mengandi i!na!ur enn í "á sem veita 

minnsta mótstö!u og "a! kerfi sem á a! vernda umhverfi! og íbúa "ess er stórlega 

galla! og "arf nau!synlega a! bæta. Kerfi! veitir ekki öllum jafna vernd og "eir sem eru 

lita!ir og láglauna lenda verr út úr kerfinu en a!rir. Stjórnvöld hafa veri! svifasein a! 

breg!ast vi! "eirri ógn sem stafar af mengun og eiturefnum út frá i!na!i og "á 

sérstaklega "egar litu! samfélög eiga í hlut. Grasrótarsamtök berjast fyrir umhverfis-

réttindum og krefjast "ess a! jöfn vernd fyrir mengun og umhverfisréttindi séu 

grundvallarréttind, en ekki forréttindi fyrir fáa útvalda.100 Bullard, Mohai, Saha og 

Wright telja a! sjálfbær "róun komi ekki til me! a! nást fyrr en ná!st hefur jafnrétti í 

umhverfisvernd, og "á sérstaklega í framkvæmd laga og regluger!a.101 Bullard heldur 

"ví einnig fram a! vandinn sé sá a! félagslegur ójöfnu!ur og mismunun í samfélagslegu 

valdi sé kjarninn í ni!urbroti umhverfis, ofnotkun au!linda, mengun og 

fólksfjölda"róun. Hann telur ennfremur a! umhverfisvandamál sé ekki hægt a! leysa á 

áhrifaríkan hátt án félagslegs jafnréttis.102  

 

Baráttan fyrir umhverfisréttindum skiptir máli vegna "ess a! veri! er a! brjóta lög og 

reglur í Bandaríkjunum me! "ví a! mismuna fólki, en mismunun bygg! á kyn"ætti er 

ólögleg í Bandaríkjunum. Málefni umhverfisréttinda og umhverfisrasisma í 

Bandaríkjunum skipta máli fyrir minnihlutahópa, "ví "a! eru lífsgæ!i "eirra, heilsa og 

velfer! sem eru í húfi. En a! sjálfsög!u ættu "essi málefni a! skipta máli fyrir alla. #a! 

ætti a! skipta máli fyrir alla a! réttlæti sé framfylgt í Bandaríkjunum, landi sem á a! 

vera byggt á l&!ræ!i og réttlæti "ar sem allir eru jafnir. #a! ætti a! skipta máli fyrir alla 

a! hafa kerfi sem mismunar ekki og fer jafnt me! málefni allra, óhá! kyn"ætti. 

Umhverfisréttindi er spurning um grundvallarréttindi, borgararéttindi og mannréttindi. 

#ann lærdóm sem draga má af "essu er a! staldra vi! og spurja sig "eirrar 

lykilspurninga hver kostna!urinn og aflei!ingar séu. Jafnvel "ó Ísland eigi sér ekki sögu 

"rælahalds e!a jafn sterka sögu kyn"áttafordóma og Bandaríkin getum vi! lært af "eim 
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mistökum sem hafa or!i! í umhverfisréttindum í Bandaríkjunum og fyrirbyggt a! anna! 

eins gerist hérlendis. Gæta "ess a! lögum og reglum sé framfylgt af jafnrétti og a! ekki 

gæti fordóma í stofnunum hér heima. Einnig er mikilvægt a! sjá til "ess sterk lög og 

regluger!ir gildi yfir mengunarvaldandi i!na! hér heima og a!ger!um slíks i!na!ar 

ver!i stjórna! me! velfer! almennings og umhverfis í huga.  

 

#rátt fyrir "á miklu og erfi!u vinnu sem framundan er hjá samtökum umhverfisréttinda  

í Bandaríkjunum til a! ná settum markmi!um er nau!synlegt a! líta björtum augum á 

framtí!ina og líta á baráttuna fyrir umhverfisréttindum sem áskorun og tækifæri til "ess 

a! byggja sjálfbær og fjölbreytt samfélög "ar sem jafnrétti ríkir. Stjórnvöld 

Bandaríkjanna og stofnanir ættu a! taka "essari áskorun og veita grasrótarsamtökum 

sem berjast fyrir umhverfisréttindum bolmagn og hjálpa "eim a! ná markmi!um sínum. 

Setja yr!i málefni umhverfisréttinda í forgang, ey!a meiri fjármunum til rannsókna, 

hvetja i!na!arfyrirtæki til "ess a! draga úr mengun. Virkja samfélög, ríkisstjórnir og 

fyrirtæki til "ess a! minnka, endurn&ta og endurvinna. Notast vi! ákvar!anatökuferli 

sem er opi!, uppl&st, l&!ræ!islegt og sjá til "ess a! almenningur, sem ákvör!unin hefur 

áhrif á, hafi eitthva! um máli! a! segja.  

  

Baráttan fyrir umhverfisréttindum ver!ur aldrei au!veld, sérstaklega í ljósi "ess a! 

Bandaríkin "róa og framlei!a sífellt fleiri efni og vörur til "ess a! vi!halda 

efnahagslegri stö!u sinni. #a! hefur lengi veri! miki! áhersluatri!i hjá Bandaríkjunum 

a! vi!halda "essari efnahagslegri stö!u og stö!u sem risaveldi á al"jó!avettvangi. Gró!i 

og lífsgæ!akapphlaup er stunda! í nafni i!na!ar, framfara og "róunar, einkaeignar og 

frjálsrar framtakssemi. Eftir "ví sem koma fleiri vörur á marka!, "á kemur líka "örfin 

fyrir "a! a! losna vi! meira rusl og úrgang. #éttb&li eru a! ver!a uppiskroppa me! 

landssvæ!i og me!höndla "arf milljónir tonna eiturefnaúrgangs á ári hverju. Baráttan er 

erfi! "ar sem fyrirtæki setja saman a!la!andi fjárhagsáætlanir til "ess a! sta!setja 

mengandi i!na! e!a eiturefnastö!var í litu!um láglauna samfélögum. #a! bætir heldur 

ekki stö!una "egar yfirvöld reyna a! fórna heilsufari borgarbúa fyrir atvinnu, sem felur 

a!eins í sér skammvinnan gró!a. Má "ar vísa í hugmynd Garrett Hardin, um harmsögu 

hinnar sameiginlegu au!lindar (e.Tragedy of the Commons) "ar sem nokkrir 

einstaklingar ey!a upp sameiginlegri au!lind me! "ví a! beita kúnum sínum á grasblett 

sem "eir deila. #a! hentar hverjum og einum til styttri tíma liti! a! kúin "eirra bíti 

grasi!, en "egar liti! er til lengri tíma er "a! ljóst a! "a! er ekki til hagsbóta fyrir neinn 

37



"ví "eir ey!a upp au!lindinni svo a! "a! vex ekki framar gras á blettinum, og "á getur 

enginn n&tt au!lindina. En "a! geta ekki allir alltaf grætt, "a! hl&tur alltaf einhver a! 

tapa og eru minnihlutahópar me!al "eirra sem "urfa a! bera kostna!inn af "essu 

lífsgæ!akapphlaupi. #ví ættu stjórnvöld og fyrirtæki a! staldra vi! og huglei!a "ær 

aflei!ingar sem a!ger!ir "eirra hafa, bæ!i á umhverfi! og íbúa "ess. #eir græ!a 

vissulega til styttri tíma liti!, en hver er fórnarkostna!urinn? Ef "a! "&!ir a! fórna "urfi 

umhverfi, au!lindum, heilsu og lífsgæ!um, er "a! "á "ess vir!i til lengri tíma liti!? Vert 

er a! staldra vi! og spyrja sig a! "ví hvort a! atvinna sé "ess vir!i a! leggja heilsufar og 

líf almennings í hættu, og hvort heilsa almennings sé sanngjarn gjaldmi!ill fyrir 

efnahagslegan gró!a.  
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