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Ágrip 

Baráttan um verndun náttúrunnar og togstreitan um nýtingu hennar verður 

skoðuð með breiðlinsum kynjafræðinnar. Leiðir sú skoðun okkur að 

hugmyndum um gróða í samfélagi stórfyrirtækja sem hafa það að markmiði að 

græða á  náttúruauðlindum, sem eitt sinn voru og sumar eru í eign samfélags 

mannvera. Skoðað verður hvernig kyngervi sem valdakerfi hefur áhrif á þöggun 

þekkingar þeirra sem hafa aðrar raddir en ríkjandi valdhafar. Raddir þeirra sem 

vilja vernda og nýta eru margar og fjölbreyttar, allt frá listafólki sem vill nýta 

náttúruna og til orkuframkvæmdaaðila sem vilja vernda. Hver er reynsla þeirra 

sem tekið hafa virkan þátt í náttúruverndarbaráttunni, hvaða hugmyndir hafa 

þau um gróða? Er hægt að græða og græða án þess að raska gróanda landsins og 

jafnvægi lífríkja og vistkerfa?  

Aðferðafræði eigindlegra rannsókna mynda undirstöðu í þekkingarleit þessari, 

þar sem stefnt er að grundaðri kenningu um ofangreind atriði. Tekin voru sjö 

viðtöl við sex einstaklinga og framkvæmdar fimm þátttökuathuganir frá 

september 2009 til ágúst 2011. Niðurstöður benda til þess að raddir þeirra sem 

fara vilja hægar í stórframkvæmdir í og við íslenskar náttúruauðlindir ná ekki 

sama hljómgrunni og raddir þeirra sem hafa hæst, stórframkvæmdasinna. 

Jaðarsetning þeirra sem vilja vernda verður jafnvel til þess að þekking þeirra 

týnist í ryki og sprengikrafti framkvæmdaoffars í náttúrunni.   
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Abstract 

The conflicts on if and how to preserve and use nature´s resources will be 

observed through the wide lense of gender studies. That observation leads to 

ideas on economical growth in communties of large international corporations 

that have the goal of profiting from natural resources, that used to be and some 

of them still are society´s communal property. How does the gender order affect 

the subjugation of knowledge that origins on the border, of those with other 

voices than the dominant authorities. Voices of preservation and use are many 

and diverse, artist´s that would like to use natures resources and entrepreneur´s 

that are on the preserving side of matters. What are the personal experiences of 

the people that have actively participated in this conflict, and what are their 

ideas on economical growth? Is it possible to maintain economical growth and 

simultaneously maintain natures balance?  

In this pursuit of knowledge, qualitative research forms the base of what 

will become a grounded theory. Seven interviews were conducted and five 

participant observations from September 2009 – August 2011. The results give a 

lead on how the voices from the border are silenced and lost, compared to the 

loudest voices of those who pursuit using up natures resources, the large 

entrepreneur´s corporations. Those who stand on the ground´s of preserving 

nature are being pushed to the border and their knowledge is lost in corporatet 

dust clouds from blasting away in nature. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er metin til 60 eininga til meistaraprófs í kynjafræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Dr. Gyða Margrét Pétursdóttir í kynjafræði. Var 

hún mér og verki þessu stoð og stytta, mín eigin akademíuvera til halds og 

trausts um völundarhús rannsóknarvinnu, kenningaheima kynjafræðinnar og 

fræðiskrifa. Viðmælendum mínum vil ég þakka sérstaklega fyrir að treysta mér 

fyrir hugleiðingum sínum og upplifunum og um leið þakka öllum þeim sem 

koma að verndun náttúrunnar á einn eða annan hátt. Verkefni þetta hlaut styrk 

frá Náttúruverndarsjóði Pálma Jónssonar, ég þakka fjölskyldu Pálma Jónssonar 

og stjórn sjóðsins virðingu og traust í minn garð með ,,gróðanum― sem mér var 

gefin. Að lokum þakka ég Hörpu Jóhannsdóttur og Særúnu Rósu Ástþórsdóttur 

yfirlestur á ritgerðinni.  
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1. kafli. Inngangur 

Örfáir valdhafar hafa mestu ítökin til framkvæmda og stýringar í samfélagi 

mannvera, þeir stýra hvaða hugmyndir hljóta brautargengi, hvaða raddir heyrast. 

Valdhafar eru samkvæmt Patricia Hill Collins (2000), líklegri til þess að neita 

tengingum á milli hugmyndafræði sinnar og hagsmuna sem hugmyndasmiðirnir 

hafa að gæta. Hugmyndafræði Collins er byggð á reynsluheimi svartra kvenna, 

en Collins skrifaði reynsluheim og þekkingu þeirra inn í fræðaheim 

félagsfræðinnar með því að gera minnihlutahópum og þekkingu þeirra skil og 

gefa þeim og ,,óformlegri― þekkingu jaðarsins aukið vægi. Með því að gera 

tilraun til þess að heyra hvað hinir, sem ekki búa yfir sama valdi, hafa að segja 

getum við breikkað þekkingu okkar á aðstæðum, atferli, fortíð og framtíð. Hinir 

í tilfelli þessarar rannsóknar eru þær, þeir og þau sem vilja stuðla að verndun 

náttúrunnar í ríkara mæli. Ég kalla þau verndarverurnar, sem er lýsandi heiti fyrir 

þau og þeirra þátt í baráttunni. 

 

Markmið 

Þessi rannsókn varpar ljósi á brot af náttúruverndarbaráttunni og tengir það við 

jafnréttisbaráttu, á mismunandi sjónarhorn beinna og óbeinna þátttakenda í 

henni út frá kyni, stöðu í samfélaginu, orðræðu og tengslaneti. Tilgangurinn var 

fyrst og fremst að skoða reynslu þátttakenda í náttúruverndarbaráttunni um 

orkunýtingu og landvernd ásamt því að leitast eftir sameiginlegum upplifunum 

þeirra. Niðurstaðan leiðir vonandi að sammannlegum skilningi sem gæti nýst til 

þess að bæta samskiptaleiðir  þeirra sem að baráttunni koma og einnig leiða til 

frekari skilnings á ferlinu sem felst í ákvarðanatökum varðandi nýtingu á 

náttúruauðlindum og vernd þeirra. Þannig er það stór hluti af rannsókninni að 
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skoða þessa togstreitu sem virðist vera milli hópanna sem taka þátt en leitin að 

hinu sameiginlega dregur athyglina einnig að því sem sundur greinir.  

Kynjakerfið er allt í senn einkennandi, orsök og lausnin í 

náttúruverndarbaráttunni. Því er mikilvægt að gera því skil í þessu verki sem 

ríkjandi áhrifavaldi. Þorgerður Einarsdóttir (2006) fjallar um kynjakerfið í grein 

sinni ,,Kynjakerfið; Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?“. Þar skilgreinir hún 

þetta lífsseiga valdakerfi eftir áherslum breska félagsfræðingsins Sylviu Walby, en 

samkvæmt því er kynjakerfi ,,félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af 

kerfisbundinni undirskipun kvenna.―  Kynjakerfið á sér birtingarmyndir á 

einkasviðinu og opinbera sviðinu og er borið uppi af sex meginsviðum sem eru 

atvinnulíf, fjölskylda/heimili, ríkisvald, ofbeldi, kynverund og menning. Því fer 

fjarri að allir karlar hafi yfirráð í krafti kyns síns og að allar konur séu sjálfkrafa 

undirskipaðar vegna kyns síns (2006, bls. 445-6). 

Náttúruverndarbaráttan snýst að miklu leyti til um vægi huglægra og 

tilfinningalegra gilda í samanburði við hlutlæg og efnahagsleg gildi. Hafa þar haft 

yfirhöndina hlutlægu gildin sem vestræn vísindaleg hefð hefur ásamt öllum 

samfélagsstrúktúr (kynjakerfinu) gefið mælanlegri stærðir en tilfinningalegum 

gildum huglægra fyrirbæra. Umræða um náttúruvernd- og nýtingu á Íslandi hefur 

á yfirborðinu einkennst af andstæðum hugmyndum um gildi náttúrunnar. 

Náttúruverndarsinnar hafa gjarnan verið taldir vísa í gildi sem talin eru vera 

huglæg og kvenlæg, svo sem gildi íslenskrar náttúrufegurðar fyrir þjóðarímynd 

Íslendinga, á meðan virkjunarsinnar hafa frekar vísað í hagræn gildi 

náttúrunýtingar fyrir þjóðarbúið, gildi sem flokkuð eru sem hlutlæg og karllæg. 

Þannig má greina keim af tvíhyggju í umræðunni, þau gildi sem hægt er að mæla 

á hlutlægan hátt, svo sem hagfræðileg gildi hafa oftast verið það viðmið sem 

ræður ákvarðanatöku, á meðan huglægum gildum hefur verið ýtt til hliðar á þeim 

grundvelli að þau séu of afstæð til þess að hægt sé að leggja á þau hlutlægt mat. 

Tvíhyggjan, sem tengja má við kynjakerfið sem annaðhvort orsök eða afleiðingu 

kynjakerfisins, er ein meginstoðin sem viðheldur núverandi stofnana- og 
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samfélagskerfi og hana þarf að greina, afbyggja og bjóða vonandi í kjölfarið upp 

á fjölbreyttari skilning á sammannlegum gildum. Tvíhyggjan sem afleiðing 

kynjakerfisins hefur þannig að vissu leyti verið rótin að deilum á mati 

náttúrunnar og hvernig eigi eða hvort eigi að nýta hana. Því ekki hefur staðan 

verið svona tvísýn hvað varðar ágang á náttúruauðlindir alla tíð mannkyns. 

Ætlunin er að afhjúpa skynsemisbreytuna sem stýrir umhverfisskipulagi og 

náttúrunýtingu í okkar samtíma og sýna fram á að skynsemi þarf ekki að vera 

karllæg og hagfræðimiðuð; það er ekki sjálfsagt að hlutlægu gildin eigi að hafa 

forgang eins og þau hafa gjarnan gert. Áhersla verður lögð á að gera tilraun til að 

fanga sameiginlega reynslu, upplifanir og viðhorf jaðarsettra þátttakenda í 

náttúruverndarbaráttunni á Íslandi. 

 

Rannsóknarspurningar 

 Hvaða reynslu hafa verndarverur af náttúruverndarbaráttunni? 

 Hver eru viðhorf þeirra og hugmyndir um náttúruvernd og 

nýtingu? Er einhver munur á viðhorfum þeirra? 

 Hvað einkennir orðræðuna í baráttunni og hvernig og hvar má 

greina áhrif valdatengsla? Hvað birtist okkur sé baráttan greind 

með kynjasjónarmiði? 

 Hvaða áhrif hefur jaðarsetning og þöggun á þekkingarsköpun? 

Hver er raunveruleg þekking verndarveranna? 

Til þess að nálgast svör við ofangreindum spurningum verður skoðað hvernig 

náttúruverndarbaráttan litast af tvíhyggjusinnuðum gróðasjónarmiðum vestræns 

kynjakerfis. Sandra Harding (1986) fjallar um hvernig tvíhyggjan hefur gífurleg 

áhrif á alla samfélagsskipan okkar, allt mótast eftir þessu bili sem sett er milli 

menningar og náttúru, karla og kvenna. Harding (1986) leggur áherslu á nauðsyn 

þess að viðurkenna hana sem hluta af okkur hvort sem það er náttúrulegur eða 

menningarlegur hluti. Hún er þarna og til þess að skilja hana og hugsanlega ná 

tökum á henni, verðum við að viðurkenna tilvist og áhrif hennar. Við getum 
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haft áhrif á menningarlegu þættina sem eru runnir undan rifjum tvíhyggjunnar 

án þess ætlast til breytingar á náttúrulegu og hugsanlega líffræðilegu þáttunum. 

Harding (1986) bendir á að eftir skilningi tvíhyggjunnar bæði menningarlega og 

vísindalega að þar sé karlmennskan ætíð tengd menningu og kvenlægnin tengd 

náttúrunni. Náttúran og hennar líkar séu meðteknar sem hrikalega öflug ógn 

sem gæti risið upp og tekið yfir menninguna og karlmenn, nema þeir haldi fast í 

taumana og stýri/hemji hana. 

 

Femínískt fræðasjónarhorn 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja upp framkvæmd, ferli og túlkun á 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Tekin voru sjö viðtöl við sex einstaklinga sem 

tóku virkan þátt í baráttunni sem átti sér stað á meðan Kárahnjúkavirkjun varð 

að veruleika. Formlegar þátttökuathuganir voru fimm á opinberum vettvangi 

umræðu um náttúruverndarmálefni og kyn, en þar voru stofnanir og opinberir 

aðilar teknir til nánari skoðunar og greiningar. Einnig er saga kynjakerfisins 

skoðuð sérstaklega í samhengi við náttúruvernd og framkvæmdir.  

Fræðasjónarhornið sem ég beiti á þessa rannsókn er sú heimspekilega 

afstaða sem liggur til grundvallar aðferðafræðinni og skapar henni þannig 

samhengi og leggur þá grunn að ferlum hennar, rökum og viðmiðum. Þegar ég 

hef sett niður megin hugmyndir um rannsóknina, framkvæmd á henni, greiningu 

og túlkun er næsta skref að gera grein fyrir fræðasjónarhorninu sem beitt er á 

viðfangsefnið. Ég beiti femínísku sjónarhorni á undirbúning, framkvæmd, 

túlkun og skrif rannsóknarinnar. Það helsta sem aðferðafræðilegt femínískt 

sjónarhorn beinir augum að er hvernig völd og valdatengsl birtast og hafa áhrif á 

samfélagið í heild en samkvæmt Dorothy Smith er hægt að greina þau víðast 

hvar og tökum við öll þátt í að viðhalda þeim, hvort sem við setjum reglurnar 

eða fylgjum þeim (Smith, 1996). En Smith vill meina að þetta eigi líka við um 

þekkingarsköpun og rannsóknir í félagsvísindum, hvort sem það er vegna þess 

að þeir sem rannsaka hafa flestir verið karlmenn eða það sem rannsakað er 
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(Smith, 1996). Einnig skiptir þetta máli þegar kemur að því að velja 

viðmælendur, legg ég áherslu á að skoða persónulega valdastöðu hvers og eins. 

Það næsta sem skiptir miklu máli er ábyrgð rannsakandans í rannsókninni og 

hvernig viðhorf mín og staða hafa áhrif á allt ferlið. Ég þarf sífellt að gera mér 

grein fyrir eigin fordómum og taka þá með inn í myndirnar sem mér birtast. 

Með því að skrifa sjálfa mig inn í rannsóknina þá gef ég sjálfi mínu það vægi sem 

það hefur í raun og veru, nema ég fel það ekki og legg áherslu á að bæði ég, 

þátttakendur og lesendur viti þetta. Femínísk kenning rekur rannsakandann 

niður úr fræðahásætinu frá því að vera dómari yfir í það að skilja eða búa til 

þekkingu á jafningjagrundvelli, en Smith gagnrýnir harðlega þekkingarsköpun 

sem kemur ofan frá, fræðinga sem horfa bara niður á við. Þekking á 

félagsfræðilegum veruleika hlýtur að verða að koma innan frá (Smith, 1996). 

Þannig getur það táknað aukið vísindalegt gildi rannsóknarvinnu að skoða það 

sem fræðingurinn þekkir af eigin raun, frekar en veikleika. Þá er afar mikilvægt 

að þátttakendurnir séu meðvitaðir um ferlið og ekki gerðir að valdalausum 

verum, það er bannað að mistúlka orð og taka þau úr samhenginu sem þau 

koma úr.  

Femíníska fræðasjónarhornið hefur líka áhrif á greiningu gagnanna og 

því hvernig ég leitast við að skoða fyrirbærið í félagslegu samhengi en ekki í 

sjálfstæðum einingum. En femínistar leggja gjarnan ríka áherslu á að greina 

valdakerfin í samfélaginu og samspilið á milli þeirra (Collins, 2000). Það er 

heildarmyndin sem skiptir máli en engu að síður skipta litlu burðarásarnir í öllu 

kerfinu líka máli. Allt hefur áhrif á heildarútkomuna, líka hvernig ég sem 

rannsakandi er þátttakandi eða staðsett í kerfinu. 

 

Viðmælendur 

Þegar rannsókn mótast er það gjarnan þannig að í upphafi skal skoða allan 

heiminn en þegar líður á verkefnið kemur í ljós að til þess að gera verkinu skil 

verður að þrengja sjónarhornið. Þetta er rannsókn með femínísku 
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fræðasjónarhorni og meginmarkmiðið var að finna eitthvað sameiginlegt í 

reynsluheimi þeirra sem þátt hafa tekið í baráttunni sem verndaraðilar 

náttúrunnar eða hagsmuna heildarinnar. Þeir hópar sem koma að verndun 

náttúrunnar urðu fyrir valinu, til þess að þrengja úrtakið. En við nánari skoðun á 

náttúruverndarbaráttunni kemur í ljós að viðhorf þeirra eru jaðarsett og oft sett í 

valdalausa stöðu kvenlegs umhyggjueðlis, stöðu þess sem ekki er þörf að hlusta 

á.  

Hugtakið verndarvera má líta á í þessu verki sem ákveðið regnhlífarheiti. 

Ég vel að nota yfir þau hugtakið verur til þess að draga athyglina frá 

persónueinkennum og til að njóta þess að nota ágætt orð yfir manneskjur, orð 

sem er laust við karllægt viðskeyti eins og maður eða mann-. Verndarverurnar 

sex sem ég ræddi við eru af ýmsum toga, til að fanga sem breiðasta þekkingu í 

þessu sameiginlega máli var nauðsynlegt að tala við eða rannsaka sem flestar 

tegundir af sömu verunni. Í þessu tilfelli voru það listaverur, 

náttúruvísindaverur, stjórnmálaverur og framkvæmdaverur, því öll tökum við 

þátt í kerfinu sem skóp baráttuna og öll erum við fórnarlömb að einhverju leyti 

og sigurvegarar að öðru leyti (Collins, 2000). Í þessum hópi viðmælenda birtist 

togstreitukennd blanda jaðarsettra viðhorfa og forréttinda. Þátttakendurnir í 

þessari rannsókn eru kynjaverur fyrst og fremst, konur og karlar, öll 

verndarverur, líka framkvæmdaveran sem starfar við umhverfisverndun á sviði 

stórframkvæmda í náttúrunni. Verndarverurnar eru fleiri en þær sem ég tók 

viðtöl við, birtast þær í gegnum niðurstöður þátttökuathuganna af opinberum 

vettvangi náttúruverndarmálaflokksins. Verndarverurnar virðast þekkja 

baráttuna mjög vel, þau hafa persónulega reynslu af kúgun og jaðarsetningu 

viðhorfa þeirra. Mýtan er lifandi um tilfinningahlaðin rök náttúruverndarsinna, 

að í þeim sé ekki hægt að finna vott af skynsemi. Séu rökhefðir og umræðustíll 

virkjannasinna skoðaður í þaula kemur í ljós að tilfinningalegu rökin birtast 

jafnvel oftar hjá þeim og þá helst þegar virkjannasinnar rífa niður persónulega 

eða rakka faglega niður rök náttúruverndarsinna.  
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Legg ég áherslu á þá staðreynd að sönnunarbyrði þeirra sem vilja fyrst og 

fremst vernda og gæta hagsmuna náttúrunnar og almennings hvílir á jaðrinum 

og í þessari rannsókn þá skoða ég meðal annars viðhorf og rök jaðarveranna í 

náttúruverndarbaráttunni. Með jaðar er átt við þau viðhorf og eða manneskjur 

sem búa ekki að sömu virðingu eða undirtektum og önnur meginstraumsviðhorf 

í samfélaginu (Harding, 1996). Er það gjarnan svo að þessi meginstraumsviðhorf 

eru ákveðin og viðhaldið af valdaverum, í þeirra þágu og til styrktar þeirra valdi. 

Þar sem náttúruverndarsinnar eru jaðarsettir og sitja þar af leiðandi með 

sönnunarbyrðina á öxlunum finnst mér ég geta fullyrt að hér nálgist ég sterkustu 

rökin í allri baráttunni. Ef sönnunarbyrðin hvílir ekki á þér þá hefur þú 

væntanlega minna fyrir því að rökstyðja aðgerðir eða aðgerðarleysi. Minni 

fyrirhöfn, minni gæði á rökum, meiri fyrirhöfn þýðir þá væntanlega meiri gæði. 

 

Uppbygging ritgerðar 

Framsetning á verki þessu er í anda þess skipulags sem tíðkast við skil á 

lokaverkefnum í stjórnmálafræðideild við Háskóla Íslands. Í öðrum kafla verður 

lagður kenningarlegur grunnur að túlkun niðurstaða rannsóknarinnar. Í þriðja 

kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar krufin til mergjar og viðmælendurnir 

kynntir betur til sögunnar.  

Í fjórða kafla birtast niðurstöður á orðræðugreiningu á sjálfum veranna, 

einskonar sýn inn í persónulegan heim viðmælenda. Í fimmta kafla fjalla ég um 

sameiginlega þætti í upplifun veranna af baráttunni en tek fram um leið hvar 

sundur greinir í þeirra reynslu. Hér er megin áhersla á að greina gögnin eftir 

túlkunarfræðilegri nálgun, leitin að þeim megintúlkunum sem gögnin styðja eða 

segja frá. Með því að fanga sameiginlega þætti nálgast ég einnig viðhorf veranna 

til baráttunnar, hvað mætti fara betur og svo framvegis. 

Í sjötta og sjöunda kaflanum verður horft sérstaklega á hver viðhorf og 

hugmyndir veranna eru um meginstef náttúruverndarbaráttunnar, gróða, sem 
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birtist í umræðum um náttúruvernd og náttúrunýtingu. Skoðað verður hvernig 

hugtakið ,,að græða― kemur fram í viðhorfum verndarveranna. Hér verður líka 

rætt um umhverfisráðuneytið, umhverfisráðherrann og hvernig persónulegt 

niðurrif og jaðarsetning málaflokksins hefur áhrif á þekkingarsköpun og hamlar 

náttúruvernd. 

Að lokum verður í áttunda kaflanum fjallað um hvernig við getum nýtt 

okkur lausnir byggðar á tvíhyggju til að leysa vanda sem tengist tvíhyggju, ásamt 

því að fara yfir helstu niðurstöðurnar sem rannsókn þessi gaf af sér. 
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2. kafli. Kenningar – fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir kenningalegum grunni þessarar rannsóknar. 

Femíníska sýnin verður dýpkuð með því að varpa ljósi á tvíhyggjuna, ræða 

hvernig hún hefur áhrif á samfélagið, uppbyggingu þess og tengja hana við 

náttúruverndarbaráttuna og við almenna réttindabaráttu. Þannig leggjum við 

hlustir við raddir þeirra sem ekki heyrast eins glöggt og til jafns við raddir 

afgerandi valdhafa. Þá leiði ég femínískar kenningar inn sem bæði ákveðið 

andsvar við tvíhyggjunni en líka sem verkfærakistu sem nota má þegar greina á 

djúpstæðar baráttur sem hafa áhrif á samfélög á hnattræna vísu. Tek ég 

margvísleg dæmi máli mínu til stuðnings, ekki bara úr náttúruverndarbaráttunni, 

en það er til þess að leggja áherslu á hversu samofin kynjakerfið og tvíhyggjan 

eru öllum stigum og birtingarmyndum samfélags okkar mannvera. 

Þorgerður Einarsdóttir (2004) prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands 

ræðir í grein sinni „Hið vísindalega er pólitískt“ Femínismi sem fræðakenning andófs og 

breytinga, flokkun kynjafræðinnar sem þverfræðilegt fræðasvið og hvernig hún 

nær yfir fræði og rannsóknir á konum og körlum, einstaklingum eða hópum, 

sam- eða gagnkynhneigð „...heldur einnig kyn og sköpun þess á táknrænu og 

merkingarbæru plani. Kynjafræðin fjalla þannig ekki síður um táknveruleikann 

en hinn menningarlega og félagslega veruleika.― (Þorgerður Einarsdóttir, 2004, 

bls. 212) Þverfræðilegt fræðasvið býður upp á margar leiðir til að skoða heiminn 

eins og hann var og er, greiningaraðferðir eru ótal margar og ,,...hugtakið kyn 

nær ekki bara yfir kynin í líffræðilegri eða félagslegri merkingu. Kynjafræðin 

skoðar hvernig kyn er notað til að tákngera valdamun og virðingarröð 

menningarlegra fyrirbæra.― (bls. 212) Á þann hátt er kyn sett í stærra samhengi 

og því veitt athygli hvernig hlutir sem í fyrstu sýn virðast ekkert hafa að gera 

með kyn eru í raun kynjaðri en margan hefði grunað.  
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Hið sanna eðli? 

Í vestrænni heimspeki sem á uppruna sinn í Grikklandi var tekist á um að skrifa 

niður lög og visku og ná þannig meðal annars að skipuleggja þekkinguna sem 

var til í heiminum og framleiða þekkingu í leiðinni. Lögin og viskan byggði á 

hefð sem deila má um hvort hafi verið náttúruleg eða samfélagsleg, hugsanakerfi 

og athafnakerfi sem byggir á tvenndum, andstæðupörum, kerfið sem kalla má 

tvíhyggjuna eða kynjakerfi. Með því að meitla þess háttar visku í stein á marga 

vegu tryggðu valdhafarnir sér valdið, því innan þessa kynjakerfis tvíhyggjunnar 

sem þeir báru kennsl á og byggðu upp með lögum og stórsögum var og er 

greinileg goggunarröð. Ákveðið flokkunarkerfi sem setur lífverur og umhverfi í 

ákveðna gæðaflokka. Þekking var vald sem markvisst var og er haldið frá þeim 

sem ekki voru valdhafar, annars flokks mannverum eins og konum og þrælum, 

sem nutu ekki sömu réttinda og frjálsir karlar. Plató sem var forngrískur 

heimspekingur og nemandi hans Aristóteles, hafa gjarnan verið nefndir sem 

upphafsmenn tvíhyggjunnar í vestrænum vísindalegum skilningi. Sigríður 

Þorgeirsdóttir (2001) prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands gerir að vissu 

leyti uppruna eða grunni tvíhyggjunnar söguleg skil í grein sinni Heimspekingar um 

eðli kvenna. Þar kemur hún inn á hvernig Aristóteles og hans samtímamenn gera 

tilraunir til þess að skilgreina hið sanna eðli kynjanna. ,,Aristóteles rekur 

karleðlið og kveneðlið til líffræðilegs mismunar kynjanna og því er kynjakenning 

hans líffræðileg eðlishyggja. Annað sem er mikilvægt í þessu samhengi er að 

eðlishyggjukenningar af þessum toga eru ævinlega tvíhyggjukenningar― (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 20 - 21). Andstæðurnar sem tvíhyggjan byggir á mynda 

hugtakapör eins og mennig og náttúra, skynsemi og tilfinningar og karl og kona. 

,,Konur eru settar skör ofar þrælum, en eru þó ekki frjálsir borgarar eins og 

karlar. Tilgangur karlsins er hins vegar að vera þátttakandi á opinberum 

vettvangi, þar sem hann getur virkjað skynsemishluta sálarinnar.― (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 23). Fleira hafði Aristóteles og Plató kennari hans um 

konur og karla að segja en það ber að leggja áherslu á í slíkri umræðu að þeir 
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eins og við voru afurðir margra þúsunda ára þróunar og síðar meir stöðugrar 

endurtekningar á hegðunarmunstri og höfðu það að markmiði að skrifa um 

heiminn eins og hann var. Þeir skópu ekki kerfið sjálft en skrifuðu um það og 

viðhéldu því jafnvel og styrktu stoðir þess.  

Susan Okin (1979) nýsjálenskur heimspekingur, kryfur til mergjar 

hlutverk kvenna í vestrænni hugsun stjórnmálanna í Women in Western political 

thought. Samkvæmt Okin tók Aristóteles upp á því að skilgreina stöðu kynjanna, 

karlar voru skynsemisverur og konur tilfinningaverur, þar með varð 

skynsemishyggjan til. Konur voru skilgreindar sem óæðri körlunum, kaldlynd 

vinnudýr heimilisins sem karlar áttu að hafa allt forræði yfir. Konur tengdi 

Aristóteles náttúrunni en karlana umhverfinu, konur fæða af sér líf og eru háðar 

náttúrunni en karlmenn skapa menninguna og eru háðir sjálfum sér (Okin, 

1979). Allt var ekki lengur eitt, einfaldasta skiptingin, andstæðuparið, náði 

undirtökunum. Allt varð annað af tvennu, skilgreint eftir pörum. Tvíhyggjan og 

kynjakerfið snúast síðan þá um hvort annað til að viðhalda núverandi 

valdaskipan. Heimurinn og fyrirbæri hans eru í þessu kerfi tvennur, og fólk gefur 

sér að það hljóti að tilheyra öðrum hvorum flokknum, annað hvort ertu með 

eða á móti, náttúruverndarsinni eða náttúrustórframkvæmdasinni eins og fjallað 

verður um í niðurstöðuköflum ritgerðarinnar. En í raun er það ekkert svo 

einfalt, náttúruverndarsinnarnir eru ekki á móti iðnaði og vilja virkja, jafnvel á 

sama hátt og virkjannasinnarnir eins og fjallað verður um í sjöunda kafla. 

Femínismi hefur haft mikil áhrif á náttúruvernd og hefur verið mikil 

samfella á milli réttinda kvenna og réttinda náttúrunnar. Náttúran og konur eru 

settar saman í flokkunarkerfi tvíhyggjunnar, maður á móti konu og umhverfi á 

móti náttúru. Þannig hefur eðlishyggjan haft dæmalaust mikil áhrif á framþróun 

mannkyns og vísinda. Eðlishyggjan birtist upprunalega sem frumspeki 

Aristótelesar þar sem hann réðist í að skilgreina hið sanna eðli manna, kvenna, 

hluta og fyrirbæra. Allir hlutir hafa sérstakt eðli sem er óbreytanlegt og 

endurspeglar tungumálið og hugtökin þessa endanlegu heimssýn. Félagsleg og 



 

22 

líffræðileg eðlishyggja tengjast að því leytinu til að það er líffræðilegur munur á 

kyni alveg eins og það er félagslegur munur á kyngervum. Þessi munur hefur svo 

verið og er notaður til þess að útskýra mun manna og kvenna á milli, áætla 

hlutverk og stéttaskipan (Mill, 1997). Femínistar hafa margir hverjir ,,fallið― í 

gryfju eðlishyggjunnar en spyrja má hvort það sé ekki nauðsynlegur partur af því 

að skoða heiminn eins og hann er og hvort það sé ekki leið til að kortleggja 

raunverulega stöðu kynjanna? Franski heimspekingurinn og rithöfundurinn 

Simone de Beauvoir (1949) var einn af þeim femínistum sem gagnrýndi 

eðlishyggjuna harðlega og streittist hún á móti því að skilgreina konur með 

ákveðna eiginleika og skort á eiginleikum í verki sínu Hitt kynið. Sigríður 

Þorgeirsdóttir (2001) skrifar um hvernig sálfræðingurinn Gilligan gagnrýnir 

kenningar Kohlbergs um þróun siðferðis hjá einstaklingum sem byggja á 

eðlishyggju þar sem álitið er að karlar komist frekar á hærri stig siðferðisþroska 

en konur festist gjarnan á miðri leið. En Gilligan var nemi og til aðstoðar 

Kohlberg í rannsóknum hans m.a. á þróun siðferðis. Gilligan lagði til nýjan skala 

sem verður að teljast jákvætt því hún reynir að breyta kerfinu, en neikvætt að því 

leytinu til að niðurstöður hennar skala gefa til kynna og styrkja um leið mun á 

milli kynja sem færir okkur þá aftur að eðlislægum mun (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

2001). Eðlishyggjan varð því að nokkurskonar bannorði hjá femínistum þar sem 

hún byggir á því að viðhalda kerfinu sem skóp hana. Meiningin var sú að ef við 

gefum okkur alltaf eðlið sem sjálfsagt er hætt við að við göngum blint inn í 

pólitískan veruleika samfélagssins og tökum þannig blint þátt í fyrirframgefnum 

hlutverkum. Þannig viðhöldum við misrétti og erum eða verðum jafnvel blind á 

minnihlutahópa sem ekki falla inn í skilgreiningar um eðli. Þegar eðlishyggjan 

hafði verið gagnrýnd í marga tugi/hundruði ára og hafnað víða kom að óvæntri 

endurreisn hennar ef svo mætti kalla. Femínistar áttuðu sig á því að erfitt væri að 

berjast fyrir jafnri stöðu kynjanna ef ekki mætti minnast á nokkurn mun þeirra á 

milli. Það varð því nauðsynlegt að taka eðlishyggjuna upp sem ákveðið 

skýringargildi á stöðu hópa og einstaklinga, við þurfum hugtökin til þess að geta 

ávarpað vandann og hugsanlega breytt stöðu mála. Nussbaum (1992) segir m.a. í 
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grein sinni ,,Human Functioning and Social Justice: In Defence of Aristotelian 

Essentialism“ að oft hafi eðlishyggjan orðið fyrir í raun ósanngjarnri gagnrýni og 

að þeir sem gagnrýni hæst hafi ekki upp á almennileg rök að bjóða. Því rök 

þeirra sem hafna eðlishyggjunni miða að því að ekkert sé gefið, en með því 

hafna þau í raun öllu sem er þ.m.t. allri reynslu, því gagnrýni þeirra beinist í átt 

að samfélagi þar sem ekkert er gefið. Nussbaum vill meina að það verði að 

styðjast við eitthvað gefið eðli til þess að skilgreina raunveruleikann og komast 

að gagnrýnni niðurstöðu (Nussbaum, 1992, bls. 126). Þannig verðum við að 

sætta okkur við þá sannleika sem til eru eins og tvíhyggjuna, þegar við ætlum að 

leysa vandamál sem byggja á þessu hugsanakerfi. Þess vegna er nauðsynlegt að 

taka eðlið með í umræðuna, jafnvel þó innri sannfæring segi að ekki sé til fast 

eðli eða endanlegur sannleikur. Mín túlkun á orðum Nussbaum í samhengi þessa 

verks er sú að ég verði að skrifa um tvíhyggjuna og eðlishyggjuna þegar fjallað er 

um náttúruverndarbaráttuna því þessi hugtök hafa afgerandi áhrif á allan 

framgang málefnisins. Náttúran er tengd konum órjúfanlegum sögulegum og 

menningarlegum böndum, þrátt fyrir að ljóst sé að karlar séu óneitanlega 

jafnmiklar náttúruafurðir og furðuverk eins og sagt er um konur. 

Eðli sem slíkt er öllum í blóð borið, en eðlin eru mörg og eiga sér enn 

fleiri birtingamyndir í samtímanum sem hefur hafnað eðlinu, afbyggt það og 

tekið það í sátt aftur. Eðli er ekki stöðug stærð og er svo órætt fyrirbæri að ekki 

er hægt að kalla það breytu. Sammælist ég Nussbaum um að við verðum að 

styðjast við hugtakakerfi eðlishyggjunnar til þess að geta greint hana, afbyggt, 

komist að gagnrýnni niðurstöðu og reist að nýju. Eðlishyggjan á þannig 

takmarkaðan rétt á sér undir athugulum og gagnrýnum augum, með vald, kúgun 

og forréttindi sem viðurkenndar áhrifsbreytur. Yfirborðskennd umræða um eðli 

er varasöm því hún getur leitt til grunnhyggnar niðurstöðu. Við erum engu að 

síður afurðir eðlisins og því er eðlilegt að nýta okkur eðlið til skilgreiningar á 

ástandinu sem vilji femínista er til að bæta. Eðlishyggjan hefur áhrif víðar en 

bara á kynin og hlutverk þeirra og stöðu. Eðlishyggjan stuðlar að því að 

mannverurnar lifa mýtur kynjanna og goggunarraða, hún stuðlar að viðhorfinu 
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sem einkennir þá sem vilja nýta með hraði náttúruauðlindir án tillits til þeirra 

hópa sem verða fyrir áhrifum þessarar nýtingar. Hún stuðlar líka að því að 

viðhorf verndunarsinna eru jaðarsett eða í það minnsta sett í valdalausa stöðu 

kvenlegs umhyggjueðlis, stöðu þess sem ekki er þörf að hlusta á eins og fjallað 

verður nánar um í fjórða og fimmta kafla.  

 

Kvengerving náttúrufegurðar 

Verndarveran Ómar Ragnarsson hefur tekið virkan þátt í 

náttúruverndarbaráttunni í fjölda ára. Hann stóð fyrir útgáfu á bók sem ber 

nafnið Kárahnjúkar, með og á móti (2004) en bókin sú er byggð upp á þann háttinn 

að viðhorf beggja fylkinga, náttúruverndarsinna og virkjanasinna er stillt upp 

hlið við hlið á opnum í bókinni, sem er fagurlega myndskreytt með ljósmyndum 

úr íslenskri náttúru. Þannig kom Ómar fram með málefnalegan vettvang þar sem 

báðar hliðar málsins koma fram og þar með væri komið rit sem væri tilvalið fyrir 

þá sem vildu kynna sér viðhorfin sem lágu að baki Kárahnjúkavirkjuninni og 

deilunum um hana. Ómar segir litla dæmisögu í formála að bókinni sem setur 

tóninn í þessu samhengi kvenna og náttúru. Sagan úr formálanum er þannig að 

Ómar var á leiðinni í upptökur fyrir skíðakennslu-myndband með Lindu Pé, 

Rósu Ingólfs og Hemma Gunn. Hann hafði ekki tök á því að fljúga á sama tíma 

og þau og því flaug hann síðar af stað á eigin flugvél til Kerlingafjalla til að hitta 

tökulið og leikara. Þegar hann flýgur yfir fjöllin og er rétt ókominn á áfangastað 

sér hann úr fjarska að Linda og Rósa eru komnar í skíðalyfturnar. En ekki getur 

hann dæmt fyllilega um fegurð þeirra með því einu að fljúga yfir þær í 

háloftunum og nema þær sem litla punkta á jörðu niðri. Hann verði að lenda 

vélinni og komast í betra útsýni. Þegar hann er svo kominn nálægt þeim og 

stendur fyrir aftan þær í biðröð eftir skíðalyftunni verður hann alveg bakk yfir 

fegurðinni, alveg dolfallinn með alheims-fegurðardrottninguna í röð á undan sér. 

Þannig kýs Ómar og svo margir fleiri að skilgreina fegurðina, út frá konum. 
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Upprunalegi boðskapur sögunnar er stuttlega á þá leið að ekki er 

einungis hægt að dæma um fegurð landsvæðis með því að fljúga yfir svæðið og 

horfa á úr lofti. Nauðsynlegt er að fara á staðinn, skoða svæðið eða 

náttúrufyrirbærið frá sem flestum sjónarhornum og í nálægð til jafns við 

fjarlægð. Sagan hefur ágætis boðskap: til að mynda sér skoðun á ákveðnu 

fyrirbæri er krafan skýr um að skoða málið frá sem flestum hliðum, eitt 

sjónarhorn er ekki nóg. En það er meira um vert að skoða hvernig sagan er sett 

fram, hvaða mýtur eru notaðar til að ná fram ákveðnum áhrifum. Ómar velur að 

nota konur sem viðmið um fegurð, hann velur Lindu Pé og Rósu Ingólfs til að 

leika aðalhlutverkin. Önnur þeirra er alheimsfegurðardrotting okkar Íslendinga 

og hin þeirra var daglegur gestur á heimilum sem þula þegar hún sá um að kynna 

dagskrá Ríkissjónvarpsins. Þulan var starf sem var búið til fyrir konur, fallegar 

konur sem koma vel fram. Ýmist fengu þær handrit í hendurnar eða sömdu 

sjálfar út frá fyrirliggjandi dagskrá með það að markmiði að lesa upp fyrir 

áhorfendur heima í stofu og brosa blítt. Fegurðardrottningar eru valdar með útlit 

fyrst og fremst í huga en þó þurfa þessar dísir að búa yfir ákveðnum þokka í 

samskiptum. Ómar talar um að ekki sé nóg að horfa á málin út frá einu 

sjónarhorni, ég tek undir með honum en í ögn víðara samhengi. En 

verndarveran sjálf gerir eins og tvíhyggjan býður okkur, hann setur 

náttúrufegurð í sama hólf og fegurð kvenna, hann er blindur á sín eigin 

forréttindi sem karl í kynjakerfinu þrátt fyrir að vera sjálfur þátttakandi í 

baráttunni sem verndarvera og þar af leiðandi ekki sem valdhafi eins og 

framkvæmdaverurnar.  

Þrátt fyrir að flokkast sem verndarvera, þá skarast hlutverk hans á þeim 

vettvangi náttúruverndar vegna atferlis hans, Ómar er karl sem tekur konur sem 

dæmi um fegurð til þess að leggja áherslu á eigin viðhorf til náttúrufegurðar. 

Náttúruverndarvera sem kemur fljúgandi sjálfur á eigin flugvél1, leiðir 

                                                 

1 Hér ber að leggja áherslu á að Ómar Ragnarsson hefur einn skjalfest stærstan hluta af 
íslenskri náttúru úr lofti á lifandi myndform. Það hefur líklega mikið verndargildi fyrir náttúruna 
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hugsanlega ekki hugann að menguninni sem hann einn stendur fyrir. Hann er 

uppi á himnum ofar öllum, dæmir fegurð og hagar sér eins og dæmigerður 

valdhafi. Mjög athyglisvert er að velta því fyrir okkur að afmælisdagur Ómars 

hafi verið gerður að degi íslenskrar náttúru eða náttúruverndar. Það segir okkur 

ef til vill að hans nálgun sé bókstaflega innlimuð inn í kerfið. 

Ein álíka tenging og tenging Ómars milli Lindu Pé og náttúruauðlinda 

kemur frá Kant, þegar hann skilgreinir fagurfræði og uppruna fegurðar. Um 

þetta og niðurstöður hans má lesa í bók eftir heimspekinginn Bonnie Mann 

(2006) sem heitir Women's Liberation and the Sublime: Feminism, Postmodernism, 

Environment. En þar ræðir hún meðal annars hvernig Kant álítur að fegurðina 

megi skilgreina út frá eða finna í náttúrunni, listum eða konum (Mann, 2006, bls. 

28). Þessi viðhorf tvíhyggjunnar og eðlisins eiga sér þó enn lengri sögu tímalega 

séð en frá tímum Kants (Mann, 2006) eins og hefur komið fram hér framar. 

Kant var nefnilega afurð viðhorfa samfélaganna sem á undan honum komu, 

hann tók þátt í þeim og gerði heiðarlegar tilraunir sem sumar heppnuðust til að 

færa okkur skrefinu áfram í baráttunni felst í þróun mannvera. Saga Ómars 

Ragnarssonar er dæmi um hvernig tvíhyggjan hefur mótandi áhrif á farveg 

umræðna og stýrir viðhorfum sem jafnvel mannverur gera sér ekki grein fyrir að 

séu til staðar hjá eigin sjálfi. Samhengið á milli kvenna og náttúrunnar er til 

staðar, á meðan við komum illa fram við konur eða náttúruauðlindir þá viðhelst 

ofbeldið á hinum sviðunum. Þriðja sviðið í þessu samhengi er þá listir, þær eru 

jaðarsettar eins og konur og náttúruöflin.  

Jaðarsetning og hugsanleg kvengerving lista má þannig rekja til þessara 

viðhorfa. Gott dæmi sem tengist íslenskum samtíma, kemur frá alþingismanni 

Sjálfstæðisflokksins Ásbirni Óttarssyni, hann spyr alþingismenn í andsvari sínu í 

umræðum um Fjárlög 2011: ,,...af hverju geta þessir listamenn ekki farið að 

                                                                                                                              

að sýna þá staði sem vernda þarf, sérstaklega þegar um ræðir staði á hálendinu sem eru ekki í 
almannafæri. Flugvélin mengar en um leið náum við að sjá þá staði sem þarf að vernda án þess 
að raska umhverfinu með því að leggja vegi eða stíga sem eru færir öllum að 
náttúrufyrirbrigðunum.  
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vinna og komið sér bara í eðlilega vinnu eins og allt venjulegt fólk.―2 Hér eru 

listamenn ekki skilgreindir sem venjulegt fólk og vinna þeirra í besta falli 

óeðlileg. Rétt er að geta nánar samhengis þess sem þessi fleygu orð koma upp í, 

en þá var til umræðu aukning á fjármagni til listamannalauna um 35 milljónir 

íslenskra króna en farvegur fyrir slíka umræðu er oftast nær þröngur og fullur af 

þrástefum um latt eða skrítið listafólk sem ekki nennir að vinna eða gefa af sér til 

samfélagsins á sama hátt og hinir ,,venjulegu― þegnar. Umræðan sem spannst í 

kjölfar þessara ummæla sem jaðarsetti listafólk var um margt áhugaverð og þörf. 

Bandalag íslenskra listamanna bauð Ásbirni á þeirra fund þar sem þau gerðu 

málefnalega tilraun til að fræða þingmanninn um gildi lista fyrir samfélagið, með 

áherslu á fjárhagslegt gildi og framlag. Kynntar voru niðurstöður Margrétar S. 

Sigurðardóttur og Tómasar Young (2011), skýrslan Kortlagning á hagrænum áhrifum 

skapandi greina sem unnin var fyrir Útflutningsstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) í 

samráði við stjórnvöld. Þar kemur meðal annars fram að listaiðnaðurinn velti 

189 milljörðum árið 2009, einnig kom þar fram að heildarútflutningstekjur námu 

24 milljörðum það ár. 

 

Orðræða og mýtur 

Þessi tilhneiging okkar til ofureinföldunar á margbreytileikanum sem í heiminum 

felst hefur orðið til þess að við mannverurnar lifum mýturnar sjálf, sjáum um að 

viðhalda þeim, samkvæmt Roland Barthes (1993) frönskum táknfræðingi og 

heimspekingi. Birtingarmyndir mýta eiga sér næstum engin takmörk, þær geta 

verið orðræða, óræðar reglur, viðhorf og svo mætti lengi telja. Saussure var 

svissneskur málvísindafræðingur og af mörgum talinn einn af brautryðjendum í 

táknfræði. Hann skilgreinir hvernig við skilgreinum hugtök (táknmið) með því 

að ljá þeim hljóð, tákn eða orð (táknmynd). Táknmiðið, táknmyndin og tengslin 

þar á milli mynda skilgreiningu hugtaksins (tungumál og myndmál) ásamt því 

                                                 

2 Ásbjörn Óttarsson. Alþingistíðindi 2010. 139. löggjafarþing – 4. fundur. 1. mál. (5. 
október): Fjárlög 2011. 
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sem mismunurinn á milli tákna og afstaða þeirra til annarra tákna hefur áhrif á 

útkomu þess sem við hugsum um táknið (Jørgensen, 1987). Þetta tengir Roland 

Barthes (1993) við mýtur menningarheima með því að benda á þjálfunina og 

tilviljanirnar sem í raun skilyrða hugsun allra í fyrirfram ákveðið hugtakakerfi 

menningar okkar. Ofan á skilyrðingu tungumálsins sjálfs leggjast allar mýturnar 

sem eru yfirleitt fyrirfram gefinn og gagnrýnislaus „sannleikur― gjarnan byggður 

á fordómum. Mýtur eru samkvæmt Barthes annars stigs táknkerfi sem nýtir sér 

fyrsta stigs kerfið og fer með ,,sannleikann― á annað plan. Segja má að 

aðalmarkmið mýtunnar í sjálfri sér sé að gera hlutina náttúrulega og þá 

sérstaklega hluti sem eru kannski ekki sjálfsagðir í náttúrulegu samhengi t.d. 

mýtan um ,,Gráa-fiðringinn― sem afsakar ákveðin hegðunarmynstur miðaldra 

karlmanna en útskýrir þau ekki. Í samhengi við náttúruverndarbaráttuna dettur 

mér sjálfri í hug hugtakið ,,Græn orka― sem virðist gefa framkvæmdaglöðum 

stórfyrirtækjum grænt ljós á óafturkræfar og óumhverfisvænar framkvæmdir á 

hnattræna vísu. Barthes (1993) leggur áherslu á að mýtan er fjarvistarsönnun í 

þeim skilningi að hún gefur valdaverum frípassa á ákveðna hegðun eða orðræðu 

og setur þeim valdaminni sterkar reglur um hvernig eigi að haga sér. Þar sem 

mýtur eru ,,náttúrulegar― eru þær ekki pólitískar í eðli sínu nema þegar kemur að 

því að ávarpa þær og skilgreina á gagnrýninn hátt. Þannig styðja mýturnar við 

þekkingu sem er okkur ,,náttúruleg― að við teljum. Mýturnar eru límið sem 

heldur tvíhyggjusinnaða samfélaginu okkar saman. Við klifum á sannleika sem er 

ekki sannleikur heldur blekking ein, blekking sem heldur því fram að karlmenn 

séu ekki tilfinningaverur og að konur búi ekki yfir skynsemi. Tvískipting sem 

stíar í sundur, skapar gjá, valdakerfi sem kúgar og bælir.  

Í raunveruleikanum krauma undir niðri í velflestum einhverjar bældar 

tilhneigingar eða tilfinningar, sem aldrei má ræða eða vekja máls á án þess að 

hætta hugsanlega allri félagslegri stöðu og vega þannig að mannorðinu sem 

siðmenntuð tvíhyggjuvera miðast við. Í einni nútíma fullþroskaðri mannveru 

rúmast öll þessi viðmið og andviðmið paramenningarinnar sem í 

vísindaheiminum er kölluð tvíhyggja, tvíhyggjan sem meðal annars er viðhaldið 
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með mýtum margskonar um kynin og hlutverk þeirra. Mýtur sem við sjálf 

höfum séð um að viðhalda fyrir okkur sjálf og þau sem eru okkur samferða í 

lífinu. Mörg hundruð ára þjálfun hefur að mér sýnist skilað sér til ársins 2011. 

Mýtur eins og þær sem styðja við skaðlega karlmennsku, eins og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2004) orðar það í bók sinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Skaðleg 

karlmennska er heimatilbúið hugtak komið frá Ingólfi en það byggir hann á 

enska hugtakinu ,,male chauvinism“. Tilbúningur þess hefur þann tilgang að 

aðstoða okkur við að bera kennsl á hvernig karlmannlegar hugverur í mótun 

orðræðunnar hafa áhrif á hegðun og atferli og þróun hugmynda samfélagsins um 

karlmennsku. Mín tilfinning segir mér að karlmaður megi helst ekki sýna of 

mikið af tilfinningum, í það minnsta á hann að reyna að halda þeim fyrir sjálfan 

sig eða finna þeim útrás í einhverjum samfélagslega samþykktum farveg eins og 

fótbolta, golfi, veiðum eða vaxtarrækt. Susan Bordo ræðir þessi tvíræðu skilaboð 

sem karlmenn/drengir fá í gegnum orðræðu og viðhorf samfélagsins, við 

búumst við því að drengir hagi sér illa (séu fyrirferðamiklir og ofbeldishneigðir) 

því þannig eru þeir bara gerðir og því haga þeir sér illa og samfélagið tekur því 

jafnvel þegjandi og hljóðalaust (Bordo, 1999, bls. 229). Skaðleg karlmennska 

byggist þannig á öfgafullri eðlishyggju um eðli kynjanna og ráðandi hugmyndum 

um karlmennsku. Karlmaðurinn er árásargjarn yfirboðari sem ber ekki virðingu 

fyrir neinu nema hugsanlega ,,alvöru― karlmennsku, hann fær miklu hærri laun 

en konur (verður þess vegna að vinna svona mikið) og er ekki umhyggjusamur 

og tilfinningaríkur. Hann er sterkastur. Þetta eru dæmi um orðræðu sem 

einkennir ,,alvöru― karlmenn, samfélagið ætlast til alls þessa og meira af 

karlmönnum. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) spyr m.a. hvort það sé 

hugsanleg útskýring á launamun kynjanna að við búumst við þessum launamun, 

karlmenn búast við því að þéna meira en konur og vinni því meira og velji sér 

betur launuð störf óháð eigin löngunum. Það getur ekki verið auðvelt að tilheyra 

afgerandi hópi í samfélaginu og þurfa að rækta með sér persónueinkenni sem 

byggja ekki á persónulegri vellíðan heldur á því að styrkja stoðir núverandi 

kynjakerfis (feðraveldis). En Ingólfur nefnir tvær ástæður fyrir því að ávarpa og 
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freista þess að hafa áhrif á viðteknar hugmyndir um karlmennsku sem verða til í 

orðræðunni, önnur er sú að þannig getum við hugsanlega dregið úr skaðlegri 

hegðun og viðhorfum sem tengjast karlmennsku ásamt því að útvíkka 

karlmennskuhugtakið á þann hátt að drengjum séu fleiri vegir færir en ella 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Með því að setja náttúru og skaðlega 

karlmennsku í samhengi getum við gert tilraun til þess að draga úr skaðlegri 

hegðun og viðhorfum gagnvart málstaðnum náttúruvernd og nýtingu. Til þess 

að fá þessi goðsagnakenndu háu laun sem allir karlar ættu samkvæmt 

meginstraumsviðhorfum í samfélaginu að vera með, girnast og gera jafnvel allt 

til þess að ná þeim. Þar með talið slá eignarrétti sínum á sameiginlegar 

náttúruauðlindir og mynda gróða án tillits til annarra samfélagsþegna. Það að 

nema land er eitt af elstu þrástefum karlmennskunnar, sem væri kannski í lagi ef 

því fylgdi ábyrð og umhyggja fyrir landinu og þeim sem búa þar.  

 

Kyngervi sem valdakerfi 

Á meðan verða konur fyrir víðtækri gagnrýni á líkamsformi, líkamsburði og 

framsetningu segir Sandra L. Bartky (1998) prófessor í kvennafræðum og 

heimspeki í grein sinni Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal 

Power, en Foucault var franskur heimspekingur sem skrifaði m.a. um vald og 

þekkingu, orðræðu og réttindi. Í þessari grein ræðir hún kenningar Foucault um 

líkamann og það hversu miklu máli líkaminn skiptir og kröfurnar sem hann gerir 

um aga í m.a. útliti og hegðun sem aftur á móti hefur áhrif á andlegan aga. 

Bartky vill meina að konur séu beittar meiri og sýnilegri aga og þurfi að lúta 

miklu fleiri reglum en karlmenn. Hún vill beita femínískri kenningu á þessa 

hugsun Foucault og setja Panopticon, fangelsismódel sem Jeremy Bentham 

hannaði, í samhengi við það að líkami kvenna sé í raun fangelsi okkar sem 

enginn þarf að gæta því hann er alltaf til sýnis og því sjá konur sjálfar um að 

gæta hans. Kvenmenn hafa tekið upp viðhorf karlkyns sérfræðings meðvitað og 

ómeðvitað, það er búið að þjálfa okkur og við vitum hvað karlmenn vilja. Það 
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sést utan á konu hvort hún sé að fara eftir ,,reglunum―, er hún sæt og 

kynþokkafull, en samt saklaus, hrein og helst í hvítum nærfötum til að 

undirstrika hreinleikann, í fötum en samt fáklædd. Kona má ekki vera ljót eða 

óaðlaðandi, í það minnsta á hún að sýna metnað í því að vera eins aðlaðandi og 

hún mögulega getur. Í því felst að möguleikarnir um lagfæringar á líkömum með 

t.d. skurðaðgerðum sem kallast lýtaaðgerðir eru teknar sem sjálfsagðir hlutir. 

Kviður kvenna er klipptur til minnkunar, sílíkon dælt í brjóst, efri og neðri varir. 

Innri píkubarmar og of stórir snípar eru klipptir af (Rogers, 2008). Þetta er ansi 

náin ritskoðun sem konur beita eigin líkama og karlar beita eigin tilfinningalífi. 

Þetta er sameiginlegt átak kynjaveranna sem heldur okkur öllum í viðjum 

viðmiða tvíhyggjunnar og kynjakerfisins.  

Í kjarnann má segja að femínískar kenningar snúist meðal annars um að 

ávarpa þetta ástand, birtingarmyndir þess, mögulegar úrlausnir og hugsanlega 

algert niðurrif þess kynjakerfis sem viðheldur skekkjum í jöfnuði alls sem er. 

Eins og áður sagði þá halda tvíhyggjusjónarmið mannkyninu í skefjum, innan 

ákveðinnar hegðunar sem er félagslega samþykkt jafnvel þó hún byggi á 

fullkomnu niðurrifi sjálfsmyndar einstaklinga. Í náttúruverndarbaráttunni hafa 

þessi viðhorf til kvenna það með baráttuna að gera að við setjum konur og 

náttúruna í nokkurn veginn sama flokk. Samfélagið tengir þær sömu hugtökum, 

aðgerðum og hugsunum. Náttúran verður fyrir niðurrifi á sama hátt því 

skilningur okkar gagnvart náttúrunni er á sömu nótum og skilningur gagnvart 

konum, helsta markmiðið er eignarréttur og stýring sem felst í því að móta í þá 

mynd sem hentar valdhöfum. 

Patricia Hill Collins (2000) prófessor í félagsfræði ávarpar hið Allt um 

lykjandi valdakerfi (The Matrix of Domination) í verkinu Black Feminist Thought: 

Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Er það félagsfræðileg 

kenning hennar til útskýringar hvernig kúgun hefur áhrif á öllum sviðum 

samfélagsins, mismunandi upplifanir á henni og hvernig valdið dreifist meðal 

fárra útvaldra þegar skoðað er með gagnrýnum augum hvaða þættir það eru sem 
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koma viðkomandi áfram. Hún vill að við skoðum kúgun og valddreifingu með 

hliðsjón af breytunum kyn, þjóðerni, kynþáttur, aldur, stétt, trú og kynhneigð 

svo fátt eitt sé nefnt. Með því að veita þessari samtvinnun mismunabreyta 

athygli sjáum við að hún er aðstæðubundin og getur þannig birtst með ólíkum 

hætti við ólíkar aðstæður. Kúgun sem hlýst af því að tilheyra mismunandi 

minnihlutahópum er ekki sett saman í einn stóran minnihlutapakka sem veldur 

valdleysi fremur en valdeflingu, heldur getum við notað kenninguna um 

samtvinnun mismunabreyta til valdeflingar, til að útskýra ástandið og við 

rannsóknir. Hér hvetur Collins okkur til þess að vera meðvituð um eigið 

sjónarmið og sjónarmið hinna til þess að gera okkur auðmjúk gagnvart eigin 

sjónarmiðum. Það fer allt eftir samsetningu ofangreindra breyta hvar 

viðkomandi lendir í goggunarröð samfélagsins eins og ég mun koma að í 

niðurstöðunum. En goggunarraðirnar eru jafnmargar og við erum mörg, 

breytast eftir aðstæðum og samsetningu annarra í kringum þig. Innan þessarar 

kenningar flokkast allir á mismunandi staði eftir aðstæðum og því hvaða stimpla 

viðkomandi ber sem skipta máli. Kenning þessi veitir öllum von, því Collins vill 

meina að það sé engin aðstaða svo slæm að ekki sé hægt að gera umbætur til 

betri vegar. Einhversstaðar verðum við að byrja, jafnvel þó útlitið sé svart. 

Judith Butler er bandarískur heimspekingur sem hefur lagt heilmikið til 

málanna í kynjafræði, hinseginfræði, siðfræði og sem póstmódernískur femínisti. 

Eftir hana liggur fjöldi rita og kenninga og hennar helsta kenning byggir á þeirri 

hugmynd að manneskjur fæðast ekki sem konur eða karlar (kvenkyns eða 

karlkyns). Kyn sem fyrirbæri er félagslega mótað sem kyngervi. Kyn er orðið að 

kyngervi, munurinn á þessu tvennu er sáralítill eða enginn. Butler tilheyrir hópi 

póstmódernískra femínista sem vilja afbyggja og endurskoða m.a. hugtök um 

konur, eðli kvenna, karla, karlmennsku og kerfið eins og það birtist og hefur 

áhrif landfræðilega, menningarlega og út frá aldri, stétt, kynþætti, kynhneigð, 

þjóðerni og trúarbrögðum. Butler gagnrýnir ríkjandi karlhyggju, ræðst á 

eðlishyggjuna á róttækan hátt og rífur niður kynjakerfið sem um okkur lykur. 

Hún bendir m.a. á þörfina fyrir sífellda staðfestingu á kyngervum þ. e. að 
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gagnkynhneigðir noti tilvist samkynhneigðra til að staðfesta sína eigin tilveru. 

Erum við þá komin að gagnkynhneigðu forræðishyggjunni þar sem allt miðast 

við gagnkynhneigða, það er ,,eðlilegt― og samþykkt af samfélaginu og 

stofnunum þess. Manneskjurnar keppast í raun við að kynja sig og halda í 

gagnkynhneigða titilinn af ótta við að lenda í tabú-hóp samkynhneigðra eða 

annarra jaðarhópa. Karlmenn óttast það heitt að sýna kvenlega hegðun af ótta 

við að teljast samkynhneigðir (Seidman, 2003, 222). Butler (1990) storkar 

femínistum fyrri tíma með því að gera tilraun til að afbyggja hugtakið kona, þar 

sem sum femínísk fræði byggja að miklu leyti til á þeirri hugsun að konur séu 

ákveðinn hópur með svipuð ,,einkenni― en Butler hafnar þessum náttúrugerða 

kynjamun alfarið. Það er nefnilega hætta á að hundsa raddir margra ef einsettur 

vilji er aðeins eftir því að hlusta á eina rödd, rödd hvítu gagnkynhneigðu 

millistéttar konunnar. Því vill Butler hlusta eftir öllum röddum sem kúgaðar eru 

á mismunandi hátt, ekki að forgangsraða röddunum og gleyma að hlusta á 

minnihlutahópa, samkynhneigða, fatlaða og náttúruna (Butler, 1990). 

Það er þessi gjá sem þarf að forðast, að gleyma sér ekki í fræðunum og 

skilgreiningum sem útiloka hugsanlega það að takast á við hina raunverulegu 

baráttu. Butler er eldfim því hún þorir að koma fram með hugmyndir sem storka 

öllu samfélaginu og uppbyggingu þess, hún bendir á misræmið í 

kyngervissamsetningum og fær fólk til þess að hugsa ,,eðlilegheit― upp á nýtt. 

Hinseginfræði hafa þróast út frá kenningum póstmódernisma og byggjast þau á 

því að rannsaka kyn og líkama sem félagslega mótuð fyrirbæri, fræðin gagnrýna 

þessa tvískiptingu málefna sem virðist vera einkennandi og leitast við að skoða 

einstaklinga/minnihlutahópa í meira flæði og í víðara samhengi en einföld 

flokkun tvískiptingarinnar býður upp á. Helsta gagnrýni sem kenningar 

póstmódernískra femínista hafa fengið beinast að því að með því að afbyggja 

kynjakerfi (feðraveldið/ gagnkynhneigðu forsjárhyggjuna) sé hætt við að litið sé 

framhjá þeirri kúgun sem í kerfinu felst. Ef við horfum framhjá skilgreiningum á 

forréttindunum og valdinu sem í kerfinu felst þá er hætt við að kúgunin haldi 

áfram óbreytt eða sterkari (Andersen, 2006). 
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Bilið eða gjánna margumræddu, tvíhyggjan milli alls sem er, má í raun 

kalla ,,Divide and Rule― (í. að skipta upp og stjórna), eldgamalt hnattrænt 

hernaðarráð sem byggir á að skipta upp í fylkingar og í skjóli togstreitunnar og 

baráttunnar sem myndast í kjölfarið er hægt að framkvæma næstum því hvað 

sem er, sértu valdhafinn og ekki upptekinn við að sanna með rökum tilvistarrétt 

þinn og hugmynda þinna. Janfvel þó hugmyndir þínar snúist ekki um 

sérvitringslegar tilfærslur í framkvæmd samfélagsins heldur um almannaheill og 

ótvíræða hagsmuni heildarinnar. 

 

Tvíhyggjusinnaður vistfemínismi 

Þessi rannsókn og vistfemínismi eiga það sameiginlegt að byggja á tengingunum 

á milli valdbeitingar náttúrunnar og valdbeitingar á konum (minnihlutahópum). 

Hér mun sambandið vera skoðað nánar með þá von að útskýra betur stöðu 

málefna sem tengjast náttúruvernd og kvennréttindum. Um leið skoðum við 

hvernig nýta má þetta samband til góðra verka, með gróða fyrir alla að 

leiðarljósi. 

Karen J. Warren (1999) leggur áherslu á þetta í ritgerð sinni 

,,Ecofeminism― sem birtist í verkinu Environmental Philosophy; From Animal Rights 

to Radical Ecology, en ágætt er að skoða þá grein sem einskonar yfirlit yfir 

tengingarnar sem mynda sambandið milli kvenna og náttúru. Mikilvægt er að 

setja upp þetta yfirlit því vist-femínistar eru jafn ólíkir og þeir eru margir en á 

þennan hátt er hægt að sýna fram á tilvist þessara tenginga án þess að festast í 

mismunandi túlkunum á femínisma. Þegar Warren og aðrir vist-femínistar tala 

um konur, er einnig átt við þá sem tilheyra hópum þeirra sem eru undir vald 

annarra sett, jafnvel kúguð, hér er átt við fátæka, börn, litað fólk (e. people of 

colour) og náttúruna í víðustu merkingu (Warren, 2000). Í fyrsta kafla bókar 

sinnar Ecofeminist philosophy: a western perspective on what it is and why it matters 

skilgreinir hún þessa hópa sem Hina, í þeirri merkingu að þetta séu 

hópar/umhverfi sem ekki njóta sammælis við valdahópana, sem eru þá 
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skilgreindir sem meginviðmiðið í samfélaginu: Við. Hinir kúguðu, konur, litaðir, 

börn, fátækir og náttúran (dýr, tré og landsvæði sem dæmi) eru þannig í 

ósanngjörnum samböndum byggðum á kerfum valds og kúgunar, því er 

nauðsynlegt að skilgreina hvaða verur eru í þessum hópum sem Warren 

skilgreinir sem Hina. Þannig verður ljóst að þekking sem skapast um einn hóp 

getur haft jákvæð áhrif til breytinga fyrir hina hópana, sé fjallað um málin í 

samhengi (Warren, 2000).  

Þá aftur að grein Warren (1999) ,,Ecofeminism― en hún vill meina að 

það að viðurkenna tilvist þessara tenginga milli ólíkra jaðarhópa eins og kvenna 

og náttúru, er nokkurnveginn það eina sem hinar mörgu tegundir vist-femínista 

eiga sameiginlegt, túlkunin er það sem skilur að nú eða hugmyndir að lausnum. 

Sameiginlegt markmið er að sýna fram á þessar tengingar og afvopna þær 

tengingar sem eru skaðlegar konum (1999) en Warren skilgreinir í greininni átta 

tengingar eða svið sem sýna fram á og byggja undir neikvæðar valdatengingar 

milli náttúrunnar og kvenna.  

Fyrsta tengingin sem Warren segir frá lítur að sagnfræðilegum sviðum 

samfélagsins en sumir telja að þetta munstur hafi hafist þegar indó-evrópsku 

samfélögin og hirðingjarnir frá Evró-Asíu fóru að deila alvarlega um landsvæði 

með innrásum en það var um 4500 fyrir Krist. Fyrir þann tíma hafi friðsamt 

mæðraveldi verið ríkjandi samfélagsform (1999). Aðrir telji gríska hefð 

feðraveldisins og tvíhyggjunnar hafa haft mest áhrif á þetta ástand. Enn aðrir 

telja samfélagslegar og menningarlegar breytingar á viðhorfum til sambands 

manns og náttúru á fimmtándu og sextándu öld hafi haft þau áhrif að vísindin 

tóku yfir náttúruna, drápu hana (1999).  

Önnur tengingin sem Warren lýsir er heimur eða kerfi hugtakatenginga 

sem miða að því að valdbeita konur eða náttúruna, þessar tengingar vill hún 

flokka í þrjá meginflokka, fyrsti verandi þessi afgerandi og allt um lykjandi stefna 

tvíhyggjunnar sem flokkar hluti, verur og hugtök eftir gildi, háu eða lágu, 

valdamikið eða kúgað. Þar sem öllu er stillt upp í andstæðupör og mikið er gert 
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úr valdi, valdaleysi, gildi og gildisleysi. Algengar andstæður í þessu kerfi eru 

skynsemi/tilfinning, hugur/líkami, menning/náttúra, maður/náttúra og 

karl/kona, seinni hluti parsins táknar hið valdlausa og lægra setta (1999, 266). 

Annar flokkurinn teygir út þann fyrsta með því að útskýra hvernig hugtakakerfi 

okkar styður þetta kerfi með gildum, trú, hefðum og aðleiðslum sem miða að 

því að tryggja þetta vald karlsins yfir konum og náttúrunni. Warren segir 

,,kúgandi hugtakakerfi er feðraveldi ef það útskýrir, réttlætir og viðheldur kúgun 

kvenna af körlum― (1999, 266). Þriðji flokkurinn í annarri tengingu náttúrunnar 

við konur er þessi klifun á því að vegna líffræðilegra eiginleika kvenkynsins til að 

fæða af sér lifandi mannveru sé hún tengd sterkari böndum við náttúruna en 

karlar. 

Þriðja tengingin sem Warren (1999) gerir skil byggir á vísindalegum 

gögnum byggðum á raunverulegri reynslu sem sýna m.a. fram á hvernig konur 

og börn verða fyrir meiri áhrifum þegar náttúruauðlindir eru ofnýttar, en þar 

bendir hún meðal annars á rannsóknir Vandana Shivu, sem komið verður betur 

að síðar í þessum kafla. 

Fjórða tengingin eru táknfræðilegar tengingar sem klifa á þessum 

tengslum, en þær birtast meðal annars í trúarbrögðum, guðfræði, listum og 

bókmenntum (Warren, 1999). Þar ber sérstaklega að nefna tungumálið sem er 

gegnsýrt af þessum tengslum eins og til dæmis orðasambandið Móðir Jörð gefur 

til kynna. 

Fimmta tengingin er þá af þekkingarfræðilegum toga, þar vitnar Warren 

(1999) í Plumwood sem vill meina að helsta vandamálið í þessum skilningi sé 

þessi aftenging sjálfa mannkynsins við náttúruna. Þar með töpum við 

þekkingarfræðilegri yfirsýn til að nema og skilja vandann sem er fyrir höndum og 

raunverulegur, hvort sem við horfum til kvennréttinda eða réttinn á tækifærinu 

til að lifa í tengslum og tilliti við náttúruna. Þekkingarfræðilegu yfirsýnina 

þurfum við til þess að geta tekið siðferðislega réttar ákvarðanir í þessum 

málaflokkum. 
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Sjötta tengingin er pólitísk (framkvæmdir) í þeim skilningi að 

vistfemínisminn eigi sér uppruna í hreyfingum kvenna sem vildu gera 

vistfræðilega byltingu (Warren, 1999). Vettvangur þessarar pólitíkur var aðallega 

í grasrótarhreyfingum, þar sem hvorki konur né náttúruverndarsinnar eru hátt 

sett í stofnanavæddu pólitíkinni og helsti hvati hreyfinga af þessu tagi hafa verið 

þörfin til að leysa raunveruleg vandamál. Vandamál sem hafa verið greind út frá 

gagnsemishyggju byggðum á vísindalegum gögnum. 

Sjöunda tengingin á milli tvíefldu valdatengingar kvenna og náttúru sem 

Warren (1999) gerir skil í þessari grein er af siðfræðilegum toga og áttunda er 

kenningafræðileg en nú er ætlunin að skoða betur tvíhyggjuna í tengslum við 

viðhorf til náttúrunnar og kvenna. 

Með því að leggja áherslu á valdeflingu kvenna í tengslum við 

náttúruvernd og áætlanagerð varðandi notkun á auðlindum þá leggjum við um 

leið áherslu á valdeflingu náttúrunnar. Náttúran og konur eru tengdar á 

umdeilanlegan en þó á augljósan hátt í vestræna tvíhyggjumiðaða hnattvædda 

samfélaginu, konur eru tengdar við náttúruna og karlar við menningu. Það er því 

þess virði að skoða meiningar Shiva (2003) þar sem hún hefur mikið rætt 

tenginguna milli kvenna og náttúrunnar. Shiva er eðlisfræðingur og femínisti, 

sem leggur áherslu á náttúruna og mál hennar, sjálf vill hún ekki flokka sig sem 

vistfemínista þar sem það hugtak kemur frá og er fundið upp í hinum vestræna 

heimi en Shiva kemur frá Indlandi. Þannig vill hún heldur ekki líta á sig sem 

tvíhyggjusinna, þar sem það er hugtak og hreyfing frá vestrænum löndum. Hún 

hefur haldið umræðunni á lofti um stórfyrirtækin og þungiðnaðinn og bent á 

vistfræðilega og samfélagslegu ógnina sem steðjar að þróunarlöndunum. En þar 

hafa stórfyrirtæki látið gamminn geisa og slegið eignarrétti sínum á jarðir heilu 

samfélaganna. Á meðan hafa stjórnvöldin lítið bolmagn til andófs í þessum 

hnattræna veruleika stórfyrirtækja. Stjórnvöld flestra ríkja eru nefnilega máttlaus 

eða að verða það því peningarnir eru ekki lengur í umsjá þjóðríkjanna heldur 

fjölþjóðlegra stórfyrirtækja sem ferðast um heiminn og reyna að græða aðeins 
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meira í dag en í gær. Zygmunt Baumann setur fram kenningu sem styður þetta 

þegar hann ræðir ,,skilnað―  valds og stjórnmála (Baumann, 2004, 37-38). Hann 

vill meina að raunverulegt vald í dag sé fljótandi, ekki með rætur á neinum 

sérstökum stað, hraðskreitt og tengt viðskiptum á meðan stjórnmálin hafi í raun 

setið eftir heima í þjóðríkjunum með börnin (íbúana) og húsið en ekkert 

fjármagn til að reka þjóðarheimilið og enga raunverulega stjórn á 

efnahagsmálum sinnar þjóðar, fjárfestarnir eiga valdið og framselja það gegn 

peningum eins og þeim hentar. 

Shiva vill líka tengja heilsu umhverfisins við heilsu íbúanna á hverjum 

stað og heldur því fram að það tvennt sé ekki aðskilið heldur sitthvor hliðin á 

sama peningnum. Shiva berst gegn og hefur vakið athygli á rökfærslum og 

afleiðingum feðraveldisins, sem virðist stýra að miklu leyti til allri ákvarðanatöku 

í málum náttúrunnar og umhverfisins. Hún leggur áherslu á að það sem 

heimurinn þarfnast sé kerfi byggt á kvenlægri sýn, en að hennar mati er það 

lausn á vandanum þegar kemur að landbúnaði og öðru sambýli okkar 

mannveranna við náttúrunnar auðlindir. Sýn hennar felur einnig í sér sjálfbærni, 

þar sem framleiðslan byggir fremur á gæðum en magni. Meginmarkmiðið er 

sjálfbært kerfi í landbúnaði sem er hannað utan um konur og þeirra þarfir. Því 

raunveruleikinn er sá að konur hugsa um heimilin og um náttúruna og hafa gert 

það best í gegnum árin (Shiva, 2003). Þær eru að hennar mati í sérstöku 

sambandi við náttúruna, konur sem þurfa að treysta á náttúruauðlindir til þess 

að komast af eru með innbyggða virðingu fyrir gjöfum náttúrunnar. Hér kveður 

við sama tón og víðar eins og komið verður síðar að í þessu verki: að konurnar 

hreinlega sjái hvort eð er um svo margt að best væri að láta þær um allt saman. 

Shiva skrifaði bókina Ecofeminism ásamt Mariu Mies femínískum félagsfræðingi 

en þar kemur fram: 

Vegna ábyrgðar þeirra fyrir daglegri afkomu allra í fjölskyldunni 
hafa konur meiri áhyggjur en karlar þegar kemur að viðhorfum 
gagnvart nauðþurftum og eða lífsviðurværi, en flestir þeirra 
halda áfram að trúa því að meiri vöxtur, tækni, vísindi og 
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,,framfarir― munu samtímis leysa umhverfis- og 
efnahagsvandann: þeir setja peninga og vald ofar lífi.3  

(Mies and Shiva 1993, 304) 

Shiva setur málin í hnattrænt samhengi en líka í samhengi við heimaland hennar 

Indland, en lausnirnar sem hún hefur fram að færa eru alþjóðlegar. Shiva og 

fleiri hafa beint kastljósinu að því hvernig myndast hefur markaður 

einkavæðingar um fræ og einkaleyfin sem fylgja, einnig hefur hún mörg orð um 

öll önnur einkaleyfi sem eru að verða æ algengari í tengslum við 

náttúruauðlindir, raunveruleikinn er sá að alþjóðleg stórfyrirtæki vinna markvisst 

að því að einkavæða náttúruna. Ritið Ákall til mannkyns: Sjálfbærni, lýðheilsa, bætt 

loftslag (2011) eru tvær áður útgefnar skýrslur samdar af Alþjóðanefnd um 

framtíð matvæla og landbúnaðar, en Shiva á stóran þátt í framkvæmd og gerð 

skýrslanna. Þar kemur meðal annars fram hvernig hnattræn einkavæðing 

stórfyrirtækjanna ógni hugtakinu og fyrirbærinu sameiginlegar náttúruauðlindir 

sem eru t.d. vatn og fræ. Erfðarbreytt fræ, hnattrænn iðnbúskapur, efnaáburður 

og meindýraeitur eru helstu hætturnar sem þarf að ná tökum á. Með því að nota 

erfðarbreytt fræ í hraðvaxta benísnmengandi iðnbúskapi, þurfa bændurnir 

efnaáburð og meindýraeitur sem menga vatnsbólinn. Þetta er jafna sem gengur 

ekki upp, ekki fyrir vistkerfin eða fyrir fólkið sem býr á hnattvæddu 

iðnaðarbúskapar svæðunum sem Shiva vill vara okkur öll við (Alþjóðanefnd um 

framtíð matvæla og landbúnaðar, 2011).   

Hún hefur margt til síns máls sem ætti að taka alvarlega í málefnum 

náttúrunnar og fólksins, fólkið er í meiningu Shivu þeir sem ekki eru handhafar 

valdsins, allir sem verða fyrir barðinu á afleiðingum umhverfisvandans, fólkið er 

hinir. Shiva hefur barist fyrir því að konur og fólkið sem býr á stað sem verður 

fyrir óafturkræfum áhrifum hafi atkvæðisrétt og að aðkoma þeirra að 

                                                 

3 Because of their responsibility for daily survival women are more concerned about survival 
subsistence perspective that men are, most of whom continue to believe that more growth, 
technology, science, and ´progress´ will simultaneously solve the ecological and economic crisis: 
they place money and power above life. 
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ákvarðanatöku um hvernig nýta skal auðlindirnar sé greið. Sá hópur sem tilheyrir 

staðnum (staðurinn tilheyrir) virðir að hennar mati frekar líffræðilega fjölbreytni 

hvers staðar fyrir sig, því þau gera sér grein fyrir mikilvægi fjölbreytninnar í því 

að allir í þeirra nærumhverfi komist lífs af. En í sjöunda kafla munum við fara í 

hverjar hugmyndir íslensku verndarveranna eru um nýtingu á 

náttúrauðlindunum á þeirra heimaslóðum, ekki hugmyndir erlendra 

stórfyrirtækja sem vilja kaupa ódýra orku í mengandi þungaiðnað. 

Shiva leggur áherslu á að meginviðmið í hinum stóra kapítalíska heimi 

innihaldi ekki þessa virðingu fyrir líffræðilegri fjölbreytni náttúrunnar og 

virðingu fyrir konum eða öðrum minnihlutahópum. Markmið þessa heims er að 

steypa alla í sama form og eyðileggja alla fjölbreytni: menningarlega, 

samfélagslega og líffræðilega, sem er megin kjarninn í hnattvæðingunni eins og 

hún birtist í þessum tilfellum (Shiva, 2010). Þetta á við um náttúrubaráttuna á 

Íslandi alveg eins og á Indlandi, einkavæddar náttúruauðlindir þar sem hnattræn 

völd rífa í sig umhverfi okkar og náttúruna sem tilheyrir fólkinu í landinu. Á 

Indlandi eru sömu valdhafar að verki, valdhafar sem óhikað reka fólk frá 

heimilum sínum í Orissa héraðinu í Indlandi (Shiva, 2010). 

Dongria Kondh ættbálkurinn voru neydd til þess að víkja frá þúsund ára 

gömlum heimaslóðum fyrir alþjóðlegt stórfyrirtæki sem ,,þurfti― að vinna 

hráefni þaðan til að senda í álverksmiðju, langt í burtu frá upprunastað 

auðlindarinnar og langt frá fólkinu/náttúrunni sem átti og treysti á landið þaðan 

sem báxítið4 kom í upphafi (Shiva, 2010). Allt þetta til að skapa gróða í 

hagrænum víddum alþjóðlega hagkerfisins, verksmiðjuvinnu fyrir karla á eyju í 

Norður – Atlandshafinu eins og kemur fram í kynjagreiningu Þorgerðar 

Einarsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2010) á Skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis, þar fjalla þær meðal annars um kynjun 

stóriðjuframkvæmda. Störfin sem verða til eru aðallega fyrir karla, jafnvel þrátt 

                                                 

4 Báxít er meginuppistaðan í vinnslu súráls.  
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fyrir að byggðasjónarmið yfirvalda boði að koma í veg fyrir byggðarröskun á 

landsbyggðinni með því að auka atvinnumöguleika (reisa álver og virkjanir), þá 

verða mun fleiri konur atvinnulausar á landsbyggðinni en karlar. Þannig verða 

þessi yfirlýstu markmið yfirvalda hér á landi, að halda ákveðnu svæði í byggð, að 

rökleysu þegar hönnuð eru störf fyrir karla, á stöðum þar sem konur skortir 

helst vinnu, sem verður til þess að konurnar flytjast af landsbyggðinni í nánd 

fjölbreyttari atvinnutækifæri (Kjartan Ólafsson, 2006). En hér koma kannski 

kynjasjónarmiðin sterkt inn í út frá fyrirvinnuhugtakinu forna, en það boðar að 

karlarnir eru fyrirvinnur heimilanna og því er forgangur settur á að þeir fái vinnu 

(Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). 

Taka þarf á þessum vandamálum á sem flesta mögulega vegu, fólkið í 

landinu þarf að koma með hugmyndir og fá vægi, breyta þarf lögum og 

reglugerðum með sjónarmið fólksins í huga í hverju skrefi. Fátækar konur í 

Indlandi eru sérstaklega viðkvæmar fyrir loftslagsbreytingum, breytingar sem 

hafa verið tengdar við alþjóðlegar verksmiðjur og brottflutning náttúruverðmæta 

í stórum stíl. Þeirra lífsafkoma byggir á því að þær geti komist í helstu 

lífsnauðsynlegu náttúruauðlindir sem næst heimilum þeirra, tökum sem dæmi 

drykkjarhæft vatn. Ef ekki rignir vegna þurrka eða þegar verksmiðjur hafa 

annaðhvort mengað vatnsbólin eða þurrkað þau upp, þá eru það konurnar sem 

þurfa að ganga lengra til að sækja vatnið. Þetta er einfalt dæmi og raunverulegt 

um hvernig loftslagsbreytingarnar hafa mismunandi áhrif á kynin (MacGregor, 

2006; Mies og Shiva, 1993). Kynin haga sér eftir ákveðnum félagslegum 

munstrum sem jaðarsetja konuna og gera hana hugsanlega að þjón heimilisins og 

ábyrga fyrir því að allt saman fari nú vel (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). Ekki 

er hægt að hundsa staðreyndirnar sem segja okkur að konur í þróunarríkjum 

vinna nær landinu og treysta meira á afurðir þess, það varðar þær og þeirra fólk 

líf og dauða. Þess vegna er afar mikilvægt að hafa ákveðið kynjasjónarmið þegar 

við ávörpum vandamál og vinnum að lausnum (MacGregor, 2006). 
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Sherilyn MacGregor (2006) hefur rannsakað konur og grasrótarvinnu 

þeirra í þágu náttúrunnar og vistkerfisins, en hún sérhæfir sig í 

umhverfisverndarpólitík og félagsfræði. Í bók hennar Beyond Mothering Earth; 

Ecological Citizenship and the Politics of Care talar hún meðal annars við þrjátíu 

konur sem hafa unnið í anda og með kenningar tengdum sambandinu milli 

kvenna og náttúrunnar. MacGregor fer ítarlega yfir söguna um hvernig 

sambandið milli kvenna og náttúrunnar hefur hugsanlega verið misnotað á þann 

hátt að sífellt er bætt við byrðar kvenna með orðræðu og atferli. 

Við styrkjum þetta samband og byggjum undir það með stórsögum um 

þetta ,,sérstaka― samband kvenna við náttúruna, er ég sammála þessum 

hugsunum MacGregor á vissan hátt, við erum þá að taka áhættu sem felst í því 

að tengja allar konur saman við náttúruna og örlög hennar. En það er að horfa á 

málin frá botninum og upp á við. Ef við horfum frá toppinum og niður á við þá 

eru þessi sömu vandamál tengd körlum og þeirra valdatengslum, hvort sem þau 

tengsl eru svæðisbundin eða hnattvædd. Með því að beita kynjasjónarmiði 

getum við betur skilið mismunandi þarfir mismunandi fólks og minnihlutahópa. 

Ásamt kynjasjónarmiði er mikilvægt að horfa á stóru myndina, allar stóru 

myndirnar sem tengjast í raun sömu vandamálunum sem við eigum við að etja 

þegar kemur að náttúruverndarmálum, myndirnar sem útskýra hnattvæðingu og 

hina rauðu þræði sem spinna kerfið og tengjast alþjóðlegum stórfyrirtækjum, 

sem eru nær eingöngu rekin af og í eigu karla. 

Það verður aldrei nóg að horfa bara á málin með kvenlegri sýn, en engu 

að síður afar mikilvæg sjón sem byggir upp yfirsýn og meiri þekkingu. 

MacGregor (2006) bendir líka á hættuna sem í því felst að beita kynjuðu 

sjónarmiði með feðraveldisbrag og ætlast til þess að konurnar taki að sér meiri 

vinnu í umönnun, þegar konum er bent á að þeirra helstu áhrif í umhverfisvernd 

séu að endurvinna heima fyrir og versla umhverfisvænar vörur fyrir heimilið. 

Það eru í raun endalok umræðunnar í femínískum farvegi að ætla 

konunum að taka til allt draslið á jörðinni. MacGregor (2006) tekur saman í lok 
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verksins það sem að hennar mati þarf að einbeita sér að til að mögulega finna 

lausnir eða farveg að lausnum í náttúruverndarmálum en þar leggur hún 

gífurlega áherslu á það að endurskipuleggja íbúahugtakið í þeirri meiningu að 

gera þurfi samfélagsþegna virkari þátttakendur í sjálfbærri stjórnsýslu og 

ákvarðanatöku jafnvel og þannig ná fram gagnvirku sambandi virðingar milli 

íbúa og stjórnvalda, mannvera og náttúrunnar. Til að ná þessu fram þarf að 

endurhugsa mörkin í núverandi kerfi, mörkin milli einkalífs og opinbers lífs, 

milli núverandi kynslóða og framtíðarkynslóða. Vistvæn og sjálfbær þátttaka 

íbúa kallar á breytt viðhorf og breytta hegðun stofnana og einstaklinga. 

Nýlegt íslenskt dæmi um það sem MacGregor (2006) leggur áherslu á að 

gagnrýna væri þá verk Guðrúnar G. Bergmann (2009) Konur geta breytt heiminum, 

en það fjallar um hvernig konur geti haft mikil áhrif á umhverfisvandann með 

því að breyta hegðun sinni og atferli á sínum sviðum t.d. í heimilisrekstri og 

innkaupum. Megin markmiðið er að vinna að því að sýna umheiminum að 

konur geti breytt heiminum, ekki út af því að við viljum kyngreina 

umhverfismál, heldur vegna þess að við trúum því að konum munu vera í 

fararbroddi í þeim málum segir á heimasíðunni www.konurgeta.is. Guðrún G. 

Bergmann styður þannig meðvitað við mýtuna um að konur geti breytt 

heiminum með því að endurvinna og versla rétt inn fyrir heimilin. 

Lausnirnar sem Guðrún G. Bergmann (2009) boðar í bók sinni Konur 

geta breytt heiminum bera að mínu mati litla virðingu fyrir alvöruleika vandans sem 

náttúruvernd er, ásamt því að konur eru lítillækkaðar þegar svona boðskap er 

haldið á lofti. Í raun get ég líka rætt lítillækkun karlmanna því þeim er eignað allt 

sem miðar að niðurrifi náttúrunnar en konurnar eru einar færar um að vernda og 

sýna umhyggju. En verkið er nákvæmlega það sem það gefur sig út fyrir að vera, 

ávarp til vestrænna kvenna sem eru neytendur og þvottakonur heimilanna. Titill 

bókarinnar setur fram fullyrðinguna um að konur geti breytt heiminum með 

nýjum lífstíl. Lífstílsbreytingum sem vestrænar konur geta valið sér ef þær kæra 

sig um, ef þær geta. Þær geta mýta sem hljómar, staðfesting á raunveruleikanum, 

http://www.konurgeta.is/
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að konur hafi ekki alltaf getað ráðið eða valið. Nema kannski neyslunni sem 

tengist heimilunum sem konur, aðeins konur reka, oft og tíðum nauðbeygðar og 

tískunni sem á að skreyta þær enn frekar og ítreka þannig undirgefni 

kvenkynsins. Þá öðlast þær betri líðan (glaðari af því þær eru svo 

umhyggjusamar og góðar við umhverfið) og bætta heilsu (verða grannari og ekki 

eins hrukkóttar) og stuðla að minni sóun, minni mengun og sparnaði. 

Konur spara og karlmenn eyða! Konur taka til ruslið í umhverfinu og 

karlmenn drasla til/framkvæma. Í þessu birtist tvíhyggjan mér ljóslifandi en ekki 

gömul og rykug eins og fræði Aristótelesar sem fyrstur vestrænna manna fór að 

tala um anda á móti efni, mann á móti konu, sól á móti tungli og menningu á 

móti náttúru (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Kynjakerfið er staðreynd, sama 

hvort litið er á feðraveldið eða mæðraveldið. Kerfin styðja hvort annað með 

markvissu niðurrifi á báða bóga. Þannig er lýðnum haldið í skefjum, sífelld 

barátta um það sem ætti í raun að skipta litlu máli. 

Þetta er engu að síður tilraun til að fá samfélagið (konur) til að hugsa um 

umhverfisvernd og mikilvægi þess að takast á við vaxandi vanda. Tilraun sem er 

í senn heiðarleg og hefðbundin leið til að vinna á vanda sem nútímasamfélög eru 

í raun rétt að gera sér grein fyrir að sé til staðar. Það tekur tíma fyrir samfélög að 

gera hluti ,,eðlilega― og hluta af því sem allir verða að takast á við. Eins og 

femínisminn, hann hefur þróast í marga áratugi, er sífellt að breytast og 

markmiðin eru í kjarnann þau sömu en birtingarmyndir og leiðir að 

markmiðunum eru breytileg eftir tíma, rúmi og samfélagsgerð hverju sinni. 

Hættan sem ég sé í þessu er að með því að gera umhverfisvernd að einkamálefni 

kvenna erum við hugsanlega að falla í sömu för femínismans þegar á fyrstu árum 

hans voru karlmenn útilokaðir frá umræðunni um málefni femínista (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004, 218). Þróunin hefur svo orðið sú að femínismi er blótorð í 

íslenskri umræðu nátengt pirruðum konum sem nenna ekki lengur að vaska upp 

og koma börnum á legg. Of einföld skilaboð kalla á einfalda túlkun og hættulega 

einfalda hlutverkaskipan í samfélagi vera hér á jörðinni. Það er hættulegt að 
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útiloka hópa frá umræðu og framkvæmd, hvort sem um ræðir endurvinnslu eða 

lagagjöf. Konur eru gerðar ábyrgar fyrir tiltektinni, afleiðingum ákvarðanatöku 

og framkvæmdagleði karlanna. 

 

Samantekt kenningagrunns 

Tvíhyggjan er nauðsynleg þegar kemur að því að skilgreina heiminn og það sem 

á sér stað í honum, sérstaklega þegar horft er á hann í samhengi vestrænna afla, 

efnahagslegra og menningalegra. Femínismi er eins mikilvægur, sem 

greiningartæki og verkfærakista til þess að takast á við beinar og óbeinar 

afleiðingar vestrænnar tvíhyggju. Nussbaum (1992) minnir okkur á það hversu 

mikilvægt eðlið sé okkur til skilgreiningar á stöðu mannkyns, til athugunar og 

betrunar á mannréttindum allra. Eðlishyggjuströggl heldur aftur af okkur, haldi 

það áfram í óbreyttri síendurtekinni meginstraums mynd og skipti mannkyni í 

andstæðar fylkingar. Með því að veita orðræðu og mýtum eftirtekt erum við 

sjálfkrafa orðin virkir þátttakendur í þekkingarsköpun eigin veru og annarra. 

Tvíhyggjusinnaður vistfemínismi byggir á raunverulegri reynslu sem nýtt 

er sem þekking (Shiva, 2003) en því miður stundum sem endurtekning á 

mistökum fortíðar í formi goðsagnakenndra mýta (Guðrún G. Bergmann, 2009). 

Nú hefur verið lagður kenningarfræðilegur grunnur sem úrvinnsla og 

niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á. Þá er komið að aðferðafræði 

eigindlegra rannsókna. 
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3. kafli. Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Hér mun aðferðafræði þessarar rannsóknar vera gerð skil og það skoðað hvernig 

margir þættir hafa áhrif á niðurstöður í eigindlegum rannsóknum. Þá bjóða 

mismunandi greiningarleiðir upp á hugsanlega fjölbreyttari skilning á fyrirbærinu 

sem skoðað er en niðurstöðurnar velta meðal annars að miklu leyti til á því 

hvaða greiningarleið er farin. Með því að fara sem flestar leiðir í greiningu komu 

upp margar vísbendingar sem annars hefðu hugsanlega ekki fundist í annars 

gríðarlegu gagnamagni sem aðeins er greint eftir einni aðferð. Öxullinn sem 

bindur verkið saman, það sem tengir öll viðfangsefnin og má líta á sem rauðan 

þráð. Rauða þráðinn sem varpar ljósi á hvernig gróðasjónarmið birtast og hafa 

áhrif á náttúruverndarbaráttuna. Ekki er til rannsókn af svipuðum toga og 

rökstyð ég það með því að þetta er rannsókn framkvæmd í samtíma á fyrirbæri 

sem á sér enga fasta og endanlega mynd. Enda er það gjarnan eðli eigindlegra 

rannsóknaaðferða sem mynda grundaða kenningu (Creswell, 1998). 

 

Verurnar 

Það mikilvægasta í eigindlegri rannsókn eru viðmælendur og aðrir beinir og 

óbeinir þátttakendur í ferlinu. Beinir þátttakendur væru þá helst ég, bæði sem 

rannsóknartæki en líka sem einstaklingur sem hefur meðvituð og ómeðvituð 

áhrif á upphaf, miðju og endi rannsóknarferlisins. Óbeinir þátttakendur eru til 

dæmis þeir sem skrifa greinar eða halda erindi opinberlega sem ég hef þá skoðað 

með augum rannsakandans, allt gert með það að markmiði að byggja upp 

ákveðna grunnþekkingu á þátttakendum. Þar hafa myndast gögn sem nýtast ekki 

beint í lokaniðurstöður en eiga þátt í að beina þekkingarleitinni í ákveðinn 

farveg. Beinir viðmælendur eru þau sem ég tók djúpviðtöl við, þau sem tóku 
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þátt í náttúruverndarbaráttunni, mikilvægasta fólkið sem hér verða kallaðar 

verndarverur. Með veruhugtakinu vil ég bæði leitast við að afmá 

persónueinkenni einstakra þátttakenda og leggja áherslu á sameiginlega veru 

manneskja. Í litlu samfélagi er erfitt að dylja viðmælendur og því er þetta liður í 

því ásamt því að ljá viðmælendum mínum kvenlega veru með veru-viðskeytinu 

sem er kvenkyns nafnorð og kallar því frekar á kvenkyns persónufornöfn. 

Þannig geri ég tilraun til að hafa áhrif á orðræðu akademíunnar, hvort sem það 

er í formi ögrunar eða hreinlega ögunar, því málfræðireglur íslenskunnar styðja 

þetta. Þegar ég fjalla um verurnar nota ég persónufornafnið hún, jafnvel þrátt 

fyrir að veran sé af karlkyni, noti ég persónufornafnið hann þá er það til 

áhersluauka og til að benda á að kynið sé mikilvægt í því samhengi. 

 

Fræðilegar undirstöður eigindlegra rannsókna 

Michael Crotty (1998) bendir á að nauðsynlegt sé að svara fjórum 

meginspurningum í upphafi rannsóknar: Hvaða aðferðum viljum við beita? 

Hvaða aðferðafræði ræður vali okkar á aðferðum? Hvaða fræðilega sjónarhorn 

liggur til grundvallar þessari aðferðafræði? Hvaða þekkingarfræði er að baki og 

upplýsandi hinu fræðilega sjónarhorni? Með því að svara þessum spurningum 

beint og hafa þær bak við eyrað við alla vinnslu á rannsókninni verður 

rannsóknin sterkari vísindalega, gæði hennar aukast og hún verður 

traustvekjandi í augum þeirra lesenda sem eiga eftir að berja verkið augum. Ég 

geri öfuga röð við Crotty hér í þessum kafla, ég byrja á þekkingarfræðinni sem 

býr að baki fræðilega sjónarhorninu og enda á því að skoða aðferðirnar sem ég 

beiti. En í upphafi rannsóknar fór ég af stað með fyrstu spurninguna (Hvaða 

þekkingarfræði er að baki og upplýsandi hinu fræðilega sjónarhorni?) í huga og 

vann síðan með þær koll af kolli í framkvæmd rannsóknarinnar og greiningu 

gagnanna.  

 



 

48 

Þekkingarfræði 

Þegar eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt er mikilvægt að átta sig á þeirri 

kenningu um þekkingu sem er innbyggð í hið fræðilega sjónarhorn og þar með 

aðferðafræðina. Þekkingarfræði fjallar um hvað og hvernig við getum vitað 

eitthvað. Meginspurningar þekkingarfræðinnar eru hvers eðlis er þekkingin? 

Hvert er umfang hennar og hverjir eru möguleikar okkar á að öðlast þekkingu? 

Þekkingarfræðina sem liggur að baki þessari rannsókn er hægt að greina í fimm 

skrefum og þannig nálgast það sem rannsakendur í eigindlegri rannsóknarhefð 

þurfa að gera, að þrengja sjónarhornið og ná ákveðnum fókus. Það fyrsta sem ég 

sem rannsakandi þarf að gera er að leiða hugann að verufræðinni (e. ontology) en 

með henni get ég ávarpað þá veruleika sem rannsóknin byggir á og leiðir 

hugsanlega í ljós (Creswell, 1998). Þekkingarfræðin (e. epistemology) er mikilvæg að 

því leytinu til að hún segir til um hvernig samband mitt sem rannsakanda er við 

þá eða það fyrirbæri sem rannsakað er. Allt miðar þetta að því að skapa 

þekkingu en til þess að þekkingin sé sem marktækust þarf ég að miða að því að 

vera í sem nánustu sambandi við viðmælendur mína, ég þarf að minnka 

fjarlægðina á milli okkar eins og mögulegt er (Creswell, 1998). Ég er sjálf 

verndarvera og þarf því að gera mér grein fyrir öllum mínum fordómum sem 

kunna að fylgja þeirri stöðu minni og þá sérstaklega þegar ég ræði við og fjalla 

um verur sem deila ekki sömu viðhorfum og ég. Eigin fordómar geta haft áhrif á 

val á spurningum og geta leitt mig sem rannsakanda að því sem ég held að sé 

rétt frekar en öðru (Harding, 1996). Með því að velta vöngum yfir eigin 

fordómum þá vinn ég að því um leið að eyða þeim eða í það minnsta takmarka 

áhrif þeirra á túlkun niðurstaðanna. Þegar þekkingarfræðinni eru gerð skil þarf 

að gefa til kynna stöðu viðhorfa rannsakanda og viðurkenna það að hver 

rannsakandi er hlaðinn eigin gildum og fordómum sem geta haft og hafa 

óhjákvæmilega áhrif á útkomu rannsóknarinnar (Creswell, 1998). Ég sem 

rannsakandi þarf alltaf að ávarpa þetta í minni vinnu og í mínum gögnum og 

hafa það í huga þegar kemur að því að túlka sameiginlega þætti sem koma út í 

rannsókninni. 
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Tilgangur þessarar rannsóknar er að fanga mismunandi sýn þátttakenda í 

náttúruverndarbaráttunni, skoða þá út frá hverjum og einum og veita því athygli 

hvernig veruleikarnir skarast eða skilja viðmælendur að. Það á ekki að skipta máli 

hvort viðkomandi verndarvera er framkvæmdavera, listavera eða stjórnmálavera, 

ytri samfélagsstimplar skilja þau hugsanlega að en að einhverju leyti deila þau 

sömu kjarnaviðhorfum. Markmiðið er að finna sjónarhorn veranna gagnvart 

þemum sem birtast í greiningu á gögnunum og koma þeim viðhorfum til skila. 

Umræðan eða raddirnar sem heyrast hvað mest verða að meginröddinni 

sem ég ljæ rannsókninni. Rödd þessi skiptir miklu máli, hún getur verið í fyrstu 

persónu en verður þó aldrei svo persónuleg að rödd eigindlegra 

rannsóknaraðferða hverfi í mælskulist egósins míns. Ég get nýtt myndlíkingar, 

túlkað en held mig ávallt við það að gera söguþráðum sem birtast í rannsókninni 

eigindleg skil. Varðandi vísindaleg rannsóknarhugtök eins og til dæmis 

alhæfingargildi, þá eru þau ekki notuð á sama hátt heldur notuð önnur eigindleg 

hugtök sem hæfa tilefninu til dæmis traust eða yfirfæranleiki þekkingarinnar 

(Creswell, 1998). Hér skiptir líka máli að ég sé nógu opin fyrir hugtökum sem 

kunna að birtast í rannsókninni, ég má ekki ríghalda í hugtök sem koma úr 

fræðaheiminum ef það koma fram hugtök í gögnunum sem lýsa veruleika 

veranna betur en vísindalega samþykkt hugtök. Tengsl minnar eigin reynslu við 

reynslu veranna hefur líka áhrif á fyrirframgefnar hugmyndir hjá mér og 

þátttakendum. Ég verð að vera trú gögnunum og því sem kann að birtast í þeim 

og ef ég er með of sterkan fókus á fyrirframgefnar hugmyndir er hætt við að ég 

missi af gullmolum sem kunna að leynast í reynsluheimi veranna.  

Saman mynda þessir þættir hið þekkingarlega sjónarhorn sem ég leitast 

við að ná í gegnum eigindlega rannsóknaraðferð. Hvaða hugmyndir eru ríkjandi í 

ferlinu, hvaða augum lít ég fyrirbærin og í hvaða samhengi horfi ég á 

heildarmyndina? Ég fer ekki af stað með fullbúnar kenningar, heldur fer af stað 

með óljósar hugmyndir um að hverju ég leita. Smátt og smátt greini ég gögnin 

sem ég safna og kemst fyrst að smáum sannleika og hugsanlega að stórum 
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sannleika þegar á lokasprettinn er komið. Þó er það mjög ólíklegt þar sem það er 

í raun ekki til einn stór sannleikur heldur margir litlir. Markmiðið er að finna 

hugtök, flokka þau niður og í ferlinu búa til kenningu sem grunduð er í 

gögnunum (Creswell, 1998). 

 

Grunduð kenning með fyrirbærafræðilegu ívafi 

Það skipulag, framkvæmdaáætlun, fyrirkomulag og/eða ferli sem liggur að baki 

vali á ákveðnum aðferðum tengir val aðferðanna og beitingu þeirra við æskilegar 

niðurstöður. Rannsóknin fór af stað með fyrirbærafræðilegu sjónarhorni, það er 

ég lagði upp með að gera tilraun til þess að nema sameiginlegan skilning og 

reynslu viðmælenda af fyrirbærinu náttúruverndarbarátta. Er það gert eftir 

fræðanna reglum en þau kveða á um að meginfókus fyrirbærafræðilegra 

rannsókna sé að skilja kjarnann í tilteknum reynsluheim í tengslum við eitthvað 

ákveðið fyrirbæri (Creswell, 1998). Hér er þessi tiltekni reynsluheimur reynsla 

þátttakenda af náttúruverndarbaráttunni. Ég reyni að leita að kjarnanum í þeirri 

merkingu sem reynsla fólks af ákveðnu fyrirbæri hefur, með það að meginreglu 

að gera mig að hliðarverkfæri þ. e. að setja eigin fyrirframgefnar hugmyndir til 

hliðar svo ég geti betur skilið og einbeitt mér að reynslu og sjónarhorni 

þátttakenda. Eftir að hafa tekið þrjú viðtöl og greint þau gerði ég mér grein fyrir 

því að rannsóknin mín gæti allt eins fallið undir skilgreiningar sem eiga við 

grundaða kenningu en megin sýnin í henni er að þróa kenningu sem byggir á 

greiningu gagnanna sem safnað hefur verið og meginhugtökum sem út úr 

greiningunni koma, en aðferð þessi í kenningarsmíðum á sinn uppruna að rekja 

til Glaser og Strauss árið 1967 (Creswell, 1998). Stefnan var að geta komið upp 

með nokkrar kenningar sem stæðust skoðun í þessum hópi viðmælenda minna. 

Báðar rannsóknarhefðirnar leita gagna með viðtölum og þátttökuathugunum en 

ég vann með opinn viðtalsramma í upphafi en fljótlega var kominn nokkuð 

fastur rammi á spurningarnar. Þó reyndi ég að gefa rými fyrir spurningar sem 

komu upp í augnablikinu og þrátt fyrir nokkuð fastan viðtalsramma voru 
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spurningarnar flestar hannaðar með það í huga að bjóða upp á svör í sem flestar 

áttir. Þannig tók ein efnismesta spurningin allt að helming af viðtalstímanum í 

svörun, en það var spurningin um reynslu veranna af náttúruverndarbaráttunni.    

 

Val og lýsing á þátttakendum 

Þátttakendurnir eru íslenskar forréttindaverur en með því á ég við að þau eru  í 

forréttindastöðu beri ég þau saman við stöðu meðalmanneskjunnar á 

heimsvísu/landsvísu. Þau eru öll sjálfstæð, menntuð (búin með framhaldsskóla, 

verkmenntun, háskóla eða framhaldsmenntun í háskóla), með atvinnu eða með 

eigin rekstur. Verurnar sem ég ræddi við þurfa ekki að óttast það að hafa sínar 

skoðanir, þau eru það sterk félagslega að jafnvel jaðarsettu viðhorfin þeirra til 

náttúrunnar ná ekki að jaðarsetja þau persónulega í baráttunni. En opinberlega 

kveður við annan tón, þar eru allar verndarverur næstum því sjálfkrafa 

jaðarsettar, helst þó persónulega þar sem þöggunin sem ríkir á jaðrinum kæfir 

gjarnan málefnin og rökin sem þaðan berast.  

Verurnar tilheyra í það minnsta einum af fjórum hópum: 

náttúruvísindaverur, listaverur, framkvæmdaverur og stjórnmálaverur. 

Verndarverurnar fá heiti sitt út frá tilgangi sínum, þeirra markmið er að vernda 

eða vekja athygli á náttúrunni. Í kjarnann eru allir viðmælendur mínir í 

rannsókninni verndarverur, þrátt fyrir að þær spili líka önnur hlutverk í 

baráttunni, til dæmis framkvæmdaveran sem vinnur í orku- og 

framkvæmdafyrirtæki. Ég tók viðtal við eina stjórnmálaveru og gerði 

þátttökuathuganir á opinberum fundum með Umhverfisráðherra Íslands með 

það í huga að fanga meginviðhorf embættisins og ráðuneytisins eins og þau 

birtust á meðan á rannsókninni stóð. Þátttökuathuganir fóru alltaf fram á 

opinberum viðburðum, fundum eða á ráðstefnum tengdum kyni og 

loftslagsbreytingum. Nýtist efni þátttökuathuganna beint í niðurstöðum en 

einnig til þess að byggja upp ákveðna þekkingu hjá mér sem rannsakanda. Þegar 

nauðsynlegt er að leggja áherslu á kynið í samanburði við aðra viðmælendur 
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mun ég leggja áherslu á það með því að nota persónufornafnið kynjað til dæmis 

hann náttúruvísindaveran og hún listaveran. 

Ég sótti fjöldan allan af ráðstefnum, fyrirlestrum og málstofum tengdum 

náttúruvernd og umræðunni um hana í kynjaljósi, en þær voru meðal annars 

ráðstefnur fræðinga í Háskóla Íslands. Einnig gerði ég eina þátttökuathugun á 

opinberum fyrirlestri Guðrúnar G. Bergmann en hún boðar meðal annars að 

konur taki til hendinni og fari að endurvinna og stýra innkaupum heimilanna til 

að sporna við frekara umhverfisraski, hún selur ,,grænan― lífstíl og segir þetta og 

fleira í bók sinni ,,Konur geta breytt heiminum“, (2009). 

Ein starfsstétt hefur verið mjög áberandi í náttúruverndarbaráttunni og 

eru það listaverur. Þær hafa komið fram og stýrt náttúruverndarbaráttunni og 

hvatt þjóðina eftir margskonar hefðbundnum og óhefðbundnum leiðum 

fjölmiðlanna til þess að leggja við hlustir og hugsa gagnrýnið um hvernig og 

hvort við ráðstöfum íslenskum náttúruauðlindum. Mig grunar að stór ástæða 

fyrir því að listaverurnar hafa verið svona áberandi sé sú að þessar verur eru ekki 

eins flæktar í efnahagsvef (aðrir óræðari vefir eins og skilyrt hugsun) 

samfélagsins, mýtan um óháðu listaveruna er nokkuð sönn og því hafa þær 

meira þor til að gagnrýna að því er virðist stjórnlausa og hömlulausa nýtingu á 

auðlindunum í þágu t.d. íslenskra orkufyrirtækja og erlendra stórfyrirtækja. Þor 

er lykilorð þar sem listaverurnar hafa þjálfun í því að hugsa út fyrir kassann og 

koma því út þannig að það hljóti athygli. Því skoða ég þann hóp sérstaklega en 

tók engu að síður viðtal við tvær náttúruvísindaverur sem ekki eru listaverur til 

þess að hafa samanburðinn. Listaverurnar þrjár sem ég ræddi við eru kvenkyns 

verur, en fékk ég það staðfest hjá náttúruvísindaverunum sem ég ræddi við að 

konur voru sérstaklega áberandi í baráttunni og þá sérstaklega í mótmælum 

öðrum en greinarskrifum. 

Náttúruvísindaverurnar sem ég ræddi við eru karlkyns verur sem hafa 

starfað við náttúruvernd og málefni tengd henni alla þeirra starfsævi. Þeirra 

helsti vettvangur í baráttunni er á opinberum sviðum með greinaskrifum í 
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fjölmiðla, þátttöku í nefndum og ráðum á vegum ríkisins og grasrótarsamtaka og 

svo framvegis. Þeir hafa báðir lokið háskólamenntun með sérhæfingu á sviðum 

náttúrunnar. Þrátt fyrir að vera aðeins tveir gefa þeir góða mynd af því sem felst 

í þeirra viðhorfum og aðgerðum í náttúruverndarmálaflokknum. Annar þeirra 

breytti um hlutverk á meðan á rannsókninni stóð, hann varð að 

stjórnmálaverunni sem ég tók sér viðtal við. 

Framkvæmdaveran er kvenkyns vera sem starfar við 

umhverfisverndarmál á vegum orkufyrirtækis í framkvæmdaiðnaðinum. Hún 

hefur lokið háskólamenntun með sérhæfingu á sviðum náttúrunnar. 

Viðmælendurnir eru öll komin yfir fertugt, ófötluð og hvít. 

 

Aðgengi að þátttakendum 

Ég er verndarvera, listavera, stjórnmálavera, náttúruvísindavera og 

framkvæmdavera allt í einni veru. Ég hef tekið þátt í hreyfingum sem stuðla að 

vernd náttúrunnar, ég hef unnið mikið í listaveru heiminum og ég hef tekið þátt 

í stjórnmálum. Framkvæmdaveran í mér birtist í dugnaði mínum og elju sem 

nýst hefur til alls kyns framkvæmda í og við náttúruauðlindir Íslands frá því ég 

man eftir mér. Ég hef meðal annars unnið við úrvinnslu á náttúruauðlindum, 

stofnað og rekið framsækið listarými til sýningahalds þegar mér fannst vanta 

greiðari aðgang fyrir landsbyggðar nemendur mína að myndlist og sýningum 

tengdri henni. Náttúruvísindaveran í mér vaknaði snemma en henni sinnti ég 

best á framhaldsskólaárum mínum þegar ég nam og útskrifaðist af 

náttúrufræðibraut. Tel ég að þessi margbreytileiki sem í mér býr nýtist mér til 

dæmis til þess að fá greitt aðgengi að þátttakendum í rannsókninni. Suma 

viðmælendur þekkti ég persónulega, enda Ísland fámennt og 

verndarveruheimurinn því enn fámennari, þannig að það að ná sambandi reynist 

auðsótt mál. Það hefur eflaust áhrif á ferlið ef rannsakandinn þekkir 

viðmælandann, í þessum tilfellum nýttist það við að traustið var til staðar í 
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upphafi viðtalsins og því gekk vel að ná fram þeim upplýsingum sem ég leitaði 

eftir. Einnig hafði kunningsskapur minn hugsanlega þau áhrif að verurnar sem 

ég þekkti tóku frekar þátt í rannsókninni bæði sem viðmælendur og sem 

tengiliðir við þá viðmælendur sem erfitt var að nálgast eftir hefðbundum leiðum 

þess sem ekki þekkir viðkomandi. Aðra þekkti ég ekki neitt og þá kom sér vel að 

búa í landi þar sem fólk veitir aðgang að sér í það minnsta gegnum vefföng sem 

auglýst eru á opinberum síðum. Það hefur líka áhrif að allar verurnar sem ég 

rannsaka eru opinberar valdaverur að öllu eða einhverju leyti.  

 

Viðtöl ásamt þátttökuathugunum 

Viðtöl eru meginleiðin til þess að afla gagna um reynslu veranna. Söfnun gagna 

hófst í september 2009 og lauk í ágúst 2011. Viðtalsnótur telja 422 blaðsíður, 

greiningablöð 56 blaðsíður og tvær stílabækur A5. Þar sem megin viðtalstæknin 

er meðal annars að fá trúnað og vinna traust viðmælenda þá voru öll viðtölin 

tekin á heimavelli veranna, en það skilgreini ég sem stað sem þau eru örugg á og 

með valdið í sínum höndum, þar sem ég rannsakandinn á ekki sama heimavöll 

og viðmælendur. Áhrif mín sem rannsakanda eru líka í tækninni og ferlinu sem 

ég beiti við að afla rannsóknargagna og greina þau til að svara ákveðnum 

rannsóknarspurningum eða tilgátum. Ég sem rannsakandi er alltaf með ákveðið 

vald í höndunum og því er mjög gott að deila valdinu á þennan hátt, ég ræð 

spurningunum en þátttakandinn ræður staðnum sem viðtalið fer fram á. Enda er 

betra að viðmælendur séu á stað sem þeir finna til öryggis því staðsetningin 

þegar viðtal er tekið hefur svo mikið að segja fyrir viðmælendur og hvernig þeir 

gefa af sér. Annað er með þátttökuathuganir, því þá er maður meira einbeittur 

að því að nema umhverfið og verurnar í því í heild. Fyrst um sinn notaðist ég 

við spilastokk (I-pod) og þar til gert upptökutæki sem var tengt inn í stokkinn og 

tekur upp hljóðbylgjur stafrænt. En gæðin á upptökunni voru ekki nægileg 

þannig að ég tók ákvörðun um að skipta um upptökubúnað. Ég hélt mig við 

stafræna upptökutækni en notaði farsímann minn til þess í stað spilastokksins (I-
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pod). Tekin voru sjö viðtöl og framkvæmdar voru fimm þátttökuathuganir á 

opinberum fyrirlestrum eða ráðstefnum tengdum málefnum náttúruverndar. 

Lengd hvers viðtals var að meðaltali ein og hálf klukkustund. 

Þátttökuathuganirnar voru allt frá því að vera klukkustund yfir í heila 

ráðstefnudaga (sex klukkustundir). Eins og áður hefur komið fram nýtti ég ekki 

efni allra þátttökuathugananna beint, heldur til þess að byggja upp ákveðna 

þekkingu á viðfangsefninu. Engin af þátttökuathugunum var gerð með upplýstu 

samþykki þeirra sem þar komu fram eða lögðu til málanna í umræðum. Fóru 

þær allar fram á auglýstum, opinberum viðburðum, í almannarými þar sem 

upplýst samþykki telst vera til staðar með þátttöku og sjálfviljugri tjáningu á 

opinberum vettvangi. Ég nálgast spurningar um siðferði hvað þetta varðar í 

kaflanum um siðferðileg álitamál. 

Stærsta spurningin í viðtölunum varðaði persónulega reynslu 

viðkomandi veru af náttúruverndarbaráttunni. Hver og ein vera var líka spurð 

hvernig henni þætti ákjósanlegast að nota náttúrulegar auðlindir, Hvað hefði 

mátt betur fara í náttúruverndarbaráttunni, Hvort og þá hvernig það eigi að 

græða upp íslenska náttúru, Hvort og þá hvernig hægt sé að græða af íslenskri 

náttúru, Hver sé í raun og veru að græða mest í raunveruleikanum, Hvernig 

verndun skuli háttað, Hver eigi að stýra ákvarðanatöku þegar kemur að því að 

nýta sameiginlegar náttúruauðlindir, Hvers virði er náttúrufegurð, og svo 

framvegis. Þetta voru opin viðtöl með viðtalsramma sem þróaðist í ferlinu, 

einnig var líka ákveðið rými fyrir þátttakendur að koma upp með þau málefni 

sem þeim þótti skipta máli í samhengi við verkefnið sem þessi rannsókn var. 

 

Greiningarleiðir 

Öll gögnin sem ég hef aflað hef ég greint eftir áþekkum leiðum. Greiningin er 

mikilvægt ferli sem felst í því að fara skipulega og kerfisbundið yfir öll gögnin 

með það í huga að koma skipulagi á þá þekkingu sem er að finna í gögnunum. 

Lýsir Creswell (1998) fyrirmynd af þessu ferli í anda Strauss og Corbin (1990) í 
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bókinni Qualitative Inquiry and Research Design. Fyrsta skref er að afrita gögnin 

nákvæmlega, notaði ég forritið Express-Scripe til þess. Áður en afritun hófst 

gerði ég viðmælendum og umhverfi viðtalsins nákvæm skrifleg skil. Greinandi 

athugasemdir rannsakanda setti ég inn í viðtölin um leið og afritun átti sér stað. 

Þegar því ferli var lokið prentaði ég gögnin á pappír og hóf opna kóðun. Kóðin 

geta verið lifandi kóð, en það eru dæmi um hugtök sem koma frá þátttakendum 

og finnast í gögnunum (Emerson, Fretz og Shaw, 1995). Einnig eru tilbúin kóð, 

en það eru dæmi um hugtök eða yrðingar sem rannsakandinn kemur upp með 

sjálfur (Emerson, Fretz og Shaw, 1995). Opin kóðun felst í því að lesa gögnin 

gaumgæfilega og strika undir orð eða setningar sem vekja athygli mína. Þegar 

opinni kóðun er lokið er næsta skrefið að skrifa á spássíuna lykilorð sem nýtast 

mér í að mynda þemu eða flokka utan um hvert viðtal. Þetta ferli endurtók sig 

við hver ný gögn sem bættust við í safnið. Markmiðið var það að vera búin að 

greina gögnin áður en næstu gagna yrði aflað og tókst það ágætlega. Þá var 

komið að markvissri kóðun, en þá skoðaði ég gögnin út frá einhverri einni 

hugmynd eða hugtaki í einu, leit að staðfestingu eða afsönnunum. Þegar ég var 

farin að finna fyrir endurteknum þemum eða hugtökum fór ég að lita gögnin, til 

þess að fá sjónrænt áreiti á munstur sem gætu leynst þar. Greiningarblöð skrifa 

ég samtímis greiningu á nótunum og hafa þau nýst mér vel til þess að draga út 

kjarnann í þeim (Creswell, 1998) en þau nota ég til að safna óritskoðuðum 

hugmyndum um rannsóknina, niðurstöður og aðrar vangaveltur sem upp koma í 

svona ferli. Þá skrifa ég greiningarblað um leið og ég finn eitthvað sem gæti nýst 

til frekari greiningar eða túlkunar og þá get ég skrifað frjálst, óheft og óritskoðað 

um það sem birtist í gögnunum. Við greiningu gagna er mikilvægt að hafa í huga 

ákveðin atriði sem hafa mikil áhrif á útkomuna, þau helstu eru að taka mið af 

samhenginu, athuga vel hver hafði frumkvæðið og áhrif rannsakanda á staðinn. 

Það skiptir máli hver var á staðnum þegar viðtalið var tekið, bein og óbein gögn 

hafa líka mikla þýðingu, hvað var sagt þegar slökkt var á upptökutækinu og 

hvaða gögn afhentu viðmælendur mér (einkabréf, opinber bréf). Hvaðan koma 

gögnin? Fyrirfram hugmyndir og skoðanir rannsakandans. Ég hef líka hlustað á 
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viðtölin og skrifað hjá mér athugasemdir sem koma upp í hugann. Önnur góð 

og gild leið í greiningu er að finna þemu sem geta haldið utan um nokkur kóð, 

hef ég fundið nokkur þemu sem hafa hjálpað mér í að ná yfirsýn yfir gögnin. 

Þemun sem verða til við kóðun eru ekki notuð í hreinni mynd í lokaútgáfunni 

heldur nýtast þau mér beint í úrvinnslu. Einnig hef ég teiknað upp þær 

hugmyndir eða þá flokka sem ég hef komið upp með, hugarkort eru þess eðlis 

að þau fanga kjarnann í því sem skoðað er og um leið gefa góða yfirsýn hvernig 

hugmyndir og hugtök tengjast. 

 

Öxullinn 

Öxulkóðun er oft notuð þegar grundaðri kenningu er beitt í eigindlegum 

rannsóknum. Ég hef skoðað gögnin mín útfrá þeirri nálgun ásamt því að vinna 

viðtalsrammann á þann hátt, sífelldur samanburður hefur verið í gangi og 

endurskoðun á því sem ég er með í höndunum. Öxulkóðun notar 

rannsakandinn þegar finna á orsök, áhrifaþætti, samhengi eða eitthvert fyrirbæri 

sem tengir saman eða myndar þráð sem liggur gegnum gögnin sem aflað er með 

eigindlegri rannsóknaraðferð (Creswell, 1998). Þessi sífelldi samanburður leiðir 

mig að nýjum og margbreytilegum niðurstöðum og varð úr að 

náttúruverndarbaráttan er öxullinn. Leyfði ég einfaldleikanum að ráða þar ferð, 

enda er það heillavænlegast þar sem einfaldleikinn er aldrei of flókinn og þeim 

mun líklegri til þess að taka á því sem skiptir mestu máli. Einfaldleikinn færir 

okkur líka í átt að sannleika sem staðfestir lítið í einu. Margir litlir sannleikar 

skapa hugsanlega sem raunsæjasta mynd af baráttunni. Þó aðeins brotamynd, þar 

sem þátttakendur í baráttunni hlaupa á þúsundum einstaklinga, félagasamtaka og 

stofnanna. Það sem sameinar alla þátttakendur mína er baráttan, öll tóku þau og 

taka jafnvel enn þátt í baráttunni um íslenskar auðlindir hvert á sinn hátt. Legg 

ég því mesta áherslu á að greina út frá baráttunni. Annar öxull í rannsókninni 

birtist mér þegar ég var langt komin með að afla gagna. En sá öxull ákvarðar 

viðmælendahópinn. Þá varð það rannsókninni nauðsynlegt að takmarka 
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efnistökin og gerði ég það með því að halda mig við viðmælendur sem höfðu 

sama markmið, að vernda, en fara þau mismunandi leiðir að því marki því 

mikilvægt var fyrir gildi rannsóknarinnar að hafa til hliðsjónar sem flesta hópa 

sem að baráttunni komu. 

Annað sem birtist sem sameiginlegur þáttur eða öllu heldur sameiginleg 

breyta bæði í baráttunni og þar af leiðandi í niðurstöðum rannsóknarinnar er 

gróðaþemað. Það er hið kapítalíska sem birtist sem einkenni, orsök og afleiðing 

þegar kemur að því að skoða baráttuna um fyrirbærin sem ættu að kallast 

sameiginlegar auðlindir íbúa jarðarinnar (Baumann, 2004). 

 

Túlkunarfræðileg greining 

Hluti af niðurstöðunum í þessari rannsókn komu í gegnum greiningar á gögnum 

mínum í anda túlkunarfræðilegrar nálgunar, styðst ég við verklag Anders 

Gustavsson (1996) sem lýsir ferlinu í þremur skrefum. Fyrsta skrefið er þá að 

greina gögnin í þemu eða kóð, annað skrefið er að koma upp með trúverðugar 

túlkanir út frá gögnunum og þriðja skrefið væri þá að sannreyna túlkanirnar með 

dæmum frá gögnunum. Nauðsynlegt er að koma líka fram með dæmin sem ekki 

passa inn í túlkanirnar og ná þannig fram réttmætri túlkun. 

Veigamesta spurningin hingað til í öllum viðtölunum hefur verið um 

upplifun veranna af náttúruverndarbaráttunni, hvernig þau koma að henni og 

viðhorf þeirra til hennar. Því lá beinast við að gera tilraun til túlkunar á 

sameiginlegum þáttum í upplifun veranna af baráttunni. Kaus ég að skipta 

upplifuninni í tvo flokka, jákvæð áhrif og neikvæð áhrif, þó með það í huga að 

reyna að gefa þeim skilum sem minnst vægi, þar sem mér finnst það ákveðinn 

leiðindavani tvíhyggjunnar að flokka alltaf í tvo flokka t.d. karl og kona. Með því 

að beita sem fjölbreyttustum nálgunum í greiningu finnst mér ég slá varnagla í 

að festast í trú á einhverja túlkun og gerast þannig fræðamaður í dómarasæti og 

tapa þannig auðmýktinni. 
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Staðsetning sjálfs míns í fræðaskóginum 

Sandra Harding (1996) hefur fjallað mikið um sterka hlutlægni en hana öðlast 

rannsakandinn aðeins með því að gera grein fyrir stöðu sinni og tengslum við 

viðfangsefnið. Vísindaheimurinn hefur verið of karllægur hingað til þar sem 

áhersla hefur verið á að rannsakandinn sé fullkomlega hlutlægur og helst með 

öllu áhugalaus um viðfangsefnin sín. Þannig var það og er sumsstaðar en 

Harding kallar á nýjar skilgreiningar, hún vill losna við kvenfyrirlitningu og 

skilyrðislausa aðdáun á karlmennskunni í vísindalegum rannsóknum nútímans 

og framtíðarinnar. Felst sú breyting meðal annars í því að sá sem rannsakar gerir 

ítarlega grein fyrir stöðu sinni og jafnvel nýtir sína sérstöðu til að rannsaka 

viðfangsefni sem vekja áhuga hans. Þannig geta jaðarhópar rannsakað sína eigin 

menningu án þess að þurfa að kalla til hvítan miðaldra gagnkynhneigðan doktor 

til skrafs og ráðagerða. Það sem áður var jaðarsett og ekki þess virði að rannsaka 

fær nú aukið vægi í heimi rannsókna og samfélagsins. Það er ekkert til sem heitir 

náttúrulegt, það þarf að skoða allt samhengið, orsakatengslin á milli, þannig 

gefum við þekkingu aukið vægi sem áður var talin of ómerkileg til að teljast 

þekking. Sterk hlutlægni fæst því aðeins með því að hafna fyrirframgefnum 

náttúrulegum hugmyndum um gagnasöfnun og framkvæmd rannsókna, 

hugmyndin um karlinn sem alvitran og einan færan í að koma með lokadóm er 

orðin úrelt. Nú er tími til að rannsaka hátt og snjallt, hlaðið eigin reynslu og 

annarra. 

Eins og kom fram í kaflanum um aðgengi að þátttakendum þá get ég 

flokkað mig eftir sömu flokkum og ég flokka viðmælendur. Ég er verndarvera, 

framkvæmdavera, listavera, stjórnmálavera, náttúruvísindavera og ég er deilu-vera 

sem hef oft lent í eða átt upphaf að deilum sem varða bæði persónuleg og 

opinber málefni. Sumum hef ég náð að vinna úr, önnur hef ég þurft að skilja 

eftir án uppgjörs í uppgjöf, fullkomnlega jaðarsett hvort sem ég kom mér 

þangað sjálf eða var hreinlega ýtt til hliðar. Þetta nýtist mér í því að skilja betur 
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og skynja veruleika viðmælenda minna og deilurnar sem umlykja náttúruvernd 

og nýtingu. Ég þarf að gera grein fyrir skóginum sem umlykur mig, mótar mig 

og hefur áhrif á skrif mín (Harding, 1996), rannsakandinn þarf að gera grein fyrir 

sjálfum sér til þess að gera tilraun til sterkrar hlutlægni. Ég er forréttindavera, 

þrátt fyrir að vera kona. Ég er hvít, sjálfstæð, menntuð, heilbrigð á líkama og sál. 

Forréttindi mín birtast líka í því að ég bý á Íslandi og hér er lítið um skóga sem 

byrgja sýn eða tré í náttúrulegum skilningi. Útsýni héðan er frábært til allra átta, 

við erum svolítið sér á báti hér á þessari eyju sem liggur upp úr Atlantshafinu 

undir Norðurpólnum. Hér er nóg af náttúru, ef maður gefur sér að náttúra sé 

ósnortið ómanngert svæði. Hér er líka nóg af auðlindum sem gefa okkur fæðu 

og orku, ekki mikill mannfjöldi, eyjan mín er sannkallað Shangrí La. 

Mér finnst ég geta sagt vel til um hvernig áhrif náttúran hefur á mig, 

nándin við hana er og hefur verið stöðug á marga vegu í mínu lífi hingað til. Ég 

er komin af fólki sem byggði alla afkomu sína á náttúruauðlindum, sjórinn og 

veðrið voru virkar áhrifsbreytur í lífi okkar, svoleiðis var það hjá ömmu og afa 

beggja foreldra minna, líka hjá foreldrum foreldra minna og síðast hjá pabba og 

mömmu meðan þau voru hjón. Misskipting sjávarauðlindanna í kvótabraski 

löngu liðinna ríkisstjórna skildi afa minn stórútgerðarmanninn og skipstjórann 

eftir slippan og snauðan eftir langt og oft og tíðum strembið ævistarf 

kynslóðanna við útgerð sína og fjölskyldu sinnar. Snemma tók ég þátt í því sem 

kallast verðmætabjörgun, fékk frí í grunnskóla til að taka vaktir í loðnuvinnslu, 

vinna þurfti sem mest af aflanum áður en hann úldnaði og missti verðgildi sitt, 

sannkölluð björgun eða græðgi? Ef aflinn brást þá fengu foreldrar mínir ekki 

nýja skó, sama gilti fyrir okkur systurnar. Bræla í marga daga hafði áhrif á fjármál 

heimilisins og ég tók snemma eftir því. Lögmálið var að vinna sjálfur fyrir 

hlutunum, safna sér fyrir hjólaskautum eða Don Cano galla. Þetta er ekki 

yfirlýsing um hversu fátækar fjölskyldur mínar hafa verið, þetta er yfirlýsing um 

samhengið sem ég elst upp í, sem mótar mig frá byrjun alla ævi fram til skrifa 

þessa ritgerðar. Þetta var ekki fátækt, lífið var í tengslum við náttúruöflin, við 
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höfðum ekki stjórnina á þeim en við gátum unnið með gjafir hennar og séð 

okkur fyrir öllum lífsnauðsynlegu þörfunum. 

 

Styrkleikafundir 

Í ferlinu sem þessi rannsókn var lagði ég ríka áherslu á að ræða efni hennar 

óformlega við sem flesta, hvort sem það voru sérfræðingar í eigindlegri 

rannsóknaraðferð, sérfræðingar í kenningasmíðum eða ,,venjulegar― mannverur 

sem hafa skoðun á málefnum náttúrunnar. Helsti sérfræðingurinn sem var mér 

til halds og traust er leiðbeinandi minn Dr. Gyða Margrét Pétursdóttir og þeir 

kennarar sem hafa kennt mér á námskeiðum í meistaranámi mínu við Háskóla 

Íslands. Þar ber helst að nefna námskeiðið Eigindlegar rannsóknaraðferðir I og 

II en það hefur haft mikil áhrif á ferlið sem það er að rannsaka og skrifa ritgerð 

um niðurstöðurnar. Þar komu saman frábærir kennarar og nemendur, allir á 

öndverðum meiði fræðilega séð og því þverfræðilega samfélagið og 

þekkingarsköpun í blóma innan þessa hóps. 

Eftir upphaf rannsóknarinnar kynnti ég rannsóknaráætlun mína fyrir hóp 

af framhaldsnemum í Kynjafræði við Háskóla Íslands. Þá er sá hátturinn hafður 

á að einhver úr hópnum tekur að sér að gagnrýna áætlunina og koma með 

tillögur að úrbótum á henni. Allur hópurinn fær tækifæri á að ræða saman um 

eina áætlun í einu, er þetta fyrirkomulag mikill styrkur fyrir rannsakanda og væri 

óskaráð fyrir allar deildir að hafa þennan háttinn á. Þorgerður Þorvaldsdóttir 

verðandi doktor í kynjafræði tók að sér að lesa yfir og gagnrýna mína 

rannsóknaráætlun. Varð þá rannsóknaráætlun mín að siglingarkorti fyrir þessa 

veiðiferð. Í kynjafræðinni átti ég mér samferðakonu sem vann eigindlega 

rannsókn á sama tíma og ég. Við hittumst tvær reglulega, lásum hjá hvor annarri 

og gáfum álit á því sem helst bar á góma. Við deildum skrifstofuplássi um tíma í 

Reykjavíkur Akademíunni, þar sem tíminn og rýmið til samvinnu var einstaklega 

gott. Enda stendur R. A. fyrir þess háttar fræðasamstarfi, fleiri voru á 

skrifstofunni okkar og voru því skoðanirnar margar og hjálplegar. Þar fékk ég 
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líka fyrsta tækifærið mitt til að tala um rannsóknina við þverskurðinn af íslensku 

fræðasamfélagi í R. A. í svokölluðu Öndvegiskaffi þeirra, sem byggir á því að fá 

fólk til að koma og tala um þau verkefni sem eru í vinnslu eða komin úr vinnslu. 

Þar fékk ég jákvæða og uppbyggilega endurgjöf á hugmyndir mínar um 

rannsóknina, m.a. að konur voru meira áberandi í baráttunni, að 

verndarverurnar voru beinlínis hvattar til þess að nota ekki vísindaleg rök og 

tölur (af innanborðs framkvæmdaveru) og má túlka það þannig að reynt hafi 

verið að gabba verndarverur til þess að lifa í mýtunni og nota bara tilfinningaleg 

rök. 

Samfélag náttúruheimspekinga og kynjafræðings myndaðist snemma árið 

2010, en það byggði á fundum hjá fyrsta og eina kvenkynsprófessornum við 

heimspekideild H. Í. Sigríði Þorgeirsdóttur sem kallaði okkur til sín að eigin 

frumkvæði. Þar komum við saman fjórar, þrír nemendur í H. Í. sem allar voru 

að vinna að lokaverkefnum tengdum málefnum náttúruverndar. Lásum við 

mismunandi texta sem voru allir þess eðlis að fjalla um náttúruna og 

kynjahlutverk, túlkuðum þá og ræddum hvernig hægt væri að tengja þetta við 

verkefni okkar. Fleiri fundi hef ég átt reglulega gagngert til þess að ræða 

rannsóknina og málefnin sem tengjast náttúruverndarbaráttunni þá með mínu 

nánasta fólki, sem hefur reynslu af mér, af rannsóknarvinnu og 

náttúruverndarbaráttunni. 

 

Siðferðileg álitaefni 

Að ávarpa siðferðileg álitaefni er hverju rannsóknarverkefni nauðsynlegt ferli. Í 

þessu verki er helsta sameiginlega álitaefnið hvernig samspilið milli verndunar og 

nýtingar á sameiginlegum auðlindum okkar samfélags mun koma til með að vera 

í framtíðinni. Þá á ég við klístruðu klisjuna um kynslóðir komandi framtíðar. Trú 

mín og tryggð er við náttúruna sem ómálga fyrirbæri sem ítrekað hefur verið 

misnotað á óteljandi vegu. Náttúran er svo gríðarstórt fyrirbæri að hún innifelur 
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þessar óræðu kynslóðir framtíðarinnar, ófæddu börnin, fæddu börnin, konurnar, 

karlana og allt það sem lifir og hefur ekki eigin rödd eða raddir sem ekki heyrast. 

Siðferðileg álitaefni sem varða beina og óbeina þátttakendur í 

rannsókninni eru helst að gæta þess að rödd þeirra heyrist ómenguð og afrugluð. 

Raddirnar sem mótuðu þetta verkefni voru og eru opinberar og áttu sér stað á 

opinberum vettvangi, í fjölmiðlum, á ráðstefnum og öðrum fundum. Raddirnar 

sem ljáðu verkinu raddir sínar undir dulnefni í einkaviðtölum hafa líka mikil 

áhrif á heildartón verksins. Allt hefur þetta verið framkvæmt með upplýstu 

samþykki, annað hvort undir verndarvæng opinbers vettvangs eða dulnefna 

verndarveranna. Hvaðan sem heimildirnar eiga sér uppsprettu þá standa þar að 

baki margskonar persónur sem hafa hugrekki til þess að móta sér og tjá sína 

skoðun á málefninu, ber ég virðingu fyrir þeim öllum jafnvel þó ég sé á tíðum 

ósammála viðkomandi. Lengi lifi skoðanamunur og frelsið til að fullnægja 

togstreitunni með gagnrýnni hugsun og ósk um sífellt breytt viðhorf. 

Rannsóknin var framkvæmd í fámennu samfélagi, hvort sem við horfum 

á Ísland sem fámennt eða samfélög verndarsinna sem litla hópa. Því var það 

óhjákvæmilegt fyrir mig að þekkja suma þátttakendur í rannsókninni betur en 

aðra. Ég tók viðtal við sex manneskjur, tvisvar við eina sem breytti um hlutverk 

á meðan á rannsókninni stóð. Kynjahlutföllin eru fjórar konur og tveir karlar í 

viðtalshluta gagnanna, réttist það hlutfall þegar öll hin gögnin koma til sögunnar, 

því þau koma að miklu leyti til frá körlum. Þátttökuathuganirnar urðu samtals 

fimm, þar sem saman voru komnar allt frá 50 – 100 verndarverur, allar gerðar á 

opinberum vettvangi án vitundar beinna og óbeinna þátttakenda hvers rýmis og  

viðburðar fyrir sig. 
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4. kafli. Sjálf baráttunnar orðræðugreind 

Í þessum kafla er nánari útlistun á viðmælendum rannsóknarinnar, þar tek ég 

fyrir orðræðugreiningu, skoða hvernig sjálf veranna birtast til að átta mig enn 

betur á kjarnanum í viðhorfum þeirra. Eins og kom fram í öðrum kafla þá felst 

orðræðugreining líka í því að skoða hvernig ríkjandi hugmyndir (mýtur) blandast 

í daglegt mál okkar og hafa þannig viðvarandi áhrif, sjálfstætt. Í þessum kafla 

koma bæði fram helstu upplýsingar sem verunum fannst skipta máli og þær sem 

komu fram í greiningaferlinu. Þegar sjálfin sem birtast í viðtölum eru sett fram 

hér er mikilvægt að leggja áherslu á að þetta eru aðeins túlkanir sem eiga að gefa 

til kynna munstur eða ábendingar um hluti sem hollt er að ávarpa. 

 

Veruhópar verndarveranna 

Hér fjalla ég um hvernig ég greini verndarverurnar sem ég tók viðtöl við í mengi 

og hópa sem tengjast sum innbyrðis. Einnig skoða ég hvernig samskiptum er 

háttað þeirra á milli. Í upphafi verður gerð grunngreining á hlutverkum veranna í 

baráttunni, einnig verður innri barátta milli veruhópanna og innan hópanna 

skoðuð. 
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Mynd 1: Yfirlit yfir veruhópana 

Á þessari skýringarmynd sést vel hvernig viðmælendur mínir tilheyra í kjarnann 

sama hópnum en þó er ein veran sem tilheyrir fyrst og fremst 

framkvæmdaveruhópnum, en veran sú er valin með það í huga að fá inn 

umhverfisverndandi sjónarmið þessa hóps. Hér sjáum við stjórnmálaverur (SV), 

náttúruvísindaverur (NV), framkvæmdaverur (FV) og listaverur (LV). 

Stjórnmálaverurnar eru í gagnvirku sambandi við náttúruvísindaverurnar, á milli 

þeirra flæða upplýsingar og virðast þessar ákveðnu verur ná að vinna saman að 

markmiðum tengdum náttúruvernd. Náttúruvísindaverurnar eru hins vegar ekki 

í gagnvirku sambandi við listaverurnar, þar virðast upplýsingar flæða í eina átt: 

listaverurnar eru í samskiptum við náttúruvísindaverurnar en 

náttúruvísindaverurnar virðast ekki vera í miklum eða gagnvirkum samskiptum 

við listaverurnar. Þessir samskiptaörðugleikar tengjast hugsanlega kyni og stétt. 

Listaverurnar sem ég ræddi við eru konur og náttúruvísindaverurnar eru 

karlmenn; náttúruvísindaverurnar eru sérmenntaðar á þessu sviði og vinna við  

þetta í fullu starfi en listaverurnar eru listmenntaðar og ekki sérfræðingar í 

augum náttúruvísindaveranna, hið allt um lykjandi valdakerfi flokkar okkur 

miskunnarlaust í goggunarraðir, sem eru mismunandi eftir aðstæðum (Collins, 

2000). Listaverurnar reyna að hafa samskipti við alla hópa þar með talið 

stjórnmálaverurnar og framkvæmdaverurnar, það er bara mismikið á þær hlustað 

og fer það eflaust eftir nálgun þeirra í samskiptum og frekari skilgreiningu á 
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stöðu hverrar og einnar sem persónu, þannig er ein af listaverunum í virku 

sambandi við fulltrúa allra fylkinga sem taka þátt í þessari baráttu.  

Framkvæmdaveran er nokkuð einangruð í þessari umræðu, en það kom 

líka sterkt fram í viðtalinu við hana hvers vegna orkufyrirtækin ákváðu að draga 

sig út úr umræðunni um náttúruvernd á öðrum en eigin velli. En það samband 

átti sér stað í almannarými (fjölmiðlum) en ekki beint á milli veruhópa. 

 

Gagnrýnin orðræðugreining á sjálfum veranna 

Michel Foucault (2005) skrifaði meðal annars um að vald væri samtvinnað 

tungumáli um leið og það er skipulagt í þekkingunni. Að hans mati fela öll 

félagsleg samskipti og allir textar í sér ákveðin valdatengsl sem þarf að leggja sig 

fram við að sjá og skynja þar sem þau eru svo samofin öllum okkar félagslega 

veruleika. Þar sem rannsóknin mín snýst um að kanna viðhorf ólíkra 

hagsmunahópa tel ég vera mikilvægt að skoða vel valdatengslin milli veranna, 

hvernig þau birtast í viðtölunum og hvernig hver vera sér sjálfa sig á 

mismunandi vegu. Greindi ég nokkra viðtalsbúta í anda orðræðugreiningar 

Foucault en hann lagði áherslu á að viðhorfin okkar til okkar sjálfra og annarra 

ákvarðist af staðsetningu okkar í orðræðu samfélagsins. Því tók ég fyrir hvern 

veruhóp, framkvæmdaveru, náttúruvísindaveru og listaveru, með það í huga að 

gera samanburð á viðhorfum þeirra til þeirra mismunandi sjálfa. Greindi ég ekki 

sjálf stjórnmálaverunnar sérstaklega þar sem hún kemur fram í tveimur 

hlutverkum, sem náttúruvísindavera og stjórnmálavera. Vildi ég kanna og 

kortleggja sjálf veranna sem birtast í tengslum við viðhorf til náttúru ásamt því 

að skoða hvernig þær horfa á aðra þ.e. viðhorf veranna til vera af öðrum 

tegundum. Í þessum kafla hef ég sem rannsakandi sérstaklega mikil áhrif því ég 

kemst ekki hjá því að smitast af viðhorfum mínum, eigin reynslu og annarra í 

túlkunum mínum. Þar sem ég tók aðeins viðtal við eina framkvæmdaveru, sem 

verndar og nýtir, geri ég henni sérstök skil í orðræðugreiningu á sjálfum hennar. 

Finnst mér mikilvægt að taka fram að þegar ég greini hana, sem og hinar 
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verurnar, þá nýti ég mér líka fjölmiðlana óbeint, þ.e.a.s. að þar sem ég fylgist vel 

með þessum veruhópum í fjölmiðlum að þá hlýtur það að hafa áhrif á 

greininguna. Þá sérstaklega þegar ég greini svokölluð fjöldasjálf (Við) í verunum. 

Allir textar og félagsleg samskipti eru gegnumsýrð af valdatengslum, sem hægt er 

að skoða útfrá mismunandi leiðum en Foucault (2005) vildi meina að 

sögulegt/félagslegt samhengi skipti ekki síður máli en orðin sem sögð eru. Hann 

lagði líka mikla áherslu á að skoða það sem greindi að en ekki aðeins það sem er 

sameiginlegt í textanum eða samhenginu, þannig skiptir máli að veita 

mótsögnunum athygli. 

Umræða um fjöldasjálf nútíma-mannvera er þörf að mati sálfræðingsins 

Kenneth Gergen, kenningar hans snúast um að í nútímanum, hnattvæddum 

hraðasamfélögum, að þá eigi hver manneskja sér fleiri en eitt kjarnasjálf. 

Rökstuðningur hans er á þá vegu að fyrr á tímum áttu manneskjur mun 

einfaldara líf og lífshlaup en nú á tímum, því hafi þeim verið eiginlegt að eiga eitt 

stöðugt kjarnasjálf. 

Nú sé það ekki lengur mögulegt því hið hraða, tæknivædda 
samfélag sem við búum í krefst þess að við temjum okkur 
fjöldamörg og ólík viðmið og gildi til þess að haga okkur eftir, 
allt eftir því hvað hentar best hverju sinni. Í mismunandi 
aðstæðum sýnum við mismunandi sjálf og því sé nær að tala 
um þyrpingu sjálfa heldur en eitt stöðugt kjarnasjálf. 

(Gergen, 1991 í Björn Gauti Björnsson, 2010) 

Togstreituna í einni manneskju má hugsa sem eðlilegt ástand, því er mikilvægt 

að skoða hin mörgu sjálf sem birtast í verndarverunum. Ekkert er þó endanlegt í 

þessum efnum og eiga alhæfingar alls ekki við, sjálfin eru óræðar stærðir sem 

sífellt eru í flæði, við erum alltaf að breytast. 

 

Framkvæmda - verndarveran 

Framkvæmdaveran birtist í viðtalinu á marga vegu, hún hefur mörg sjálf sem er 

eðlilegt ástand manneskja eins og komið hefur fram. Öll erum við eins og komið 
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hefur verið að áður samsett úr togstreitukenndum viðhorfum og aldrei stöðug 

stærð í raun og veru. Hef ég sett niður fjögur ég og fjögur við sem birtast skýrt í 

viðtalinu: Ég 1 er akademíuvera, menntaður sérfræðingur. Ég 2 er fjölskylduvera, 

sem hugsar vel um sitt fólk. Ég 3 er útivistarvera, mikið á fjöllum og í virkum 

tengslum við náttúruna. Ég 4 er fylgjandi, hún mótar ekki eigið líf. Við 1 eru 

valdhafar, hópur sérhæfðra vinnufélaga hennar. Við 2 eru konurnar í valdastéttinni.  

Við 3 eru Íslendingar sem hópur. Við 4 eru valdhafar, sérfræðingar sem gera 

mistök. Einnig tók ég eftir því hvernig hún nefnir andstæðinga í baráttunni sem 

hina, hún hinar oft í viðtalinu, en það er eðlilegt fyrir alla að hina. En kannski 

sérstaklega eðlilegt hér, þar sem hún er í fyrirframgerðri varnarstöðu verandi 

persónuleg rödd virkjunarsinna í þessari rannsókn. Hér minnist ég aftur á 

kenningar Warren um okkur og hina (2000, 1) en hinir eru þeir sem hafa minna 

forráð eða ekkert vald, á meðan við er hópurinn sem skapar viðmiðið.  

Fyrsta og mikilvægasta sjálfið hennar er að hún er menntuð, með 

breiðan grunn í því sem hún vinnur við. Hennar menntun gefur henni styrk og 

eflir trú hennar á eigið sjálf, hún er menntuð í skóla og vinnu á sviði 

umhverfislausna og vann lengi vel erlendis á skrifstofu sem einbeitti sér einungis 

að þess háttar málum. Ég hef þá tilfinningu að menntun hennar á þessu sviði 

umhverfisverndarlausna gefi henni rými til að réttlæta þátttöku hennar í 

skipulagningu á stórum framkvæmdum í náttúrunni, hún upplifir sig engan 

veginn sem þátttakanda í spjöllum á náttúrunni.  Þannig get ég jafnvel leitt það 

út að hennar sjón á sig sem akademíuveru er um leið sýn hennar á sig sem 

umhverfisverndarveru.  

Annað sjálfið hennar er fjölskylduveran hún. Hún leggur mikið upp úr því 

að fjölskyldu hennar líði vel, hún leyfir meðal annars ættingja sínum að nota 

sálfræðiþjónustu sem er í boði í fyrirtækinu hennar. Hún minnist oft á þennan 

fjölskyldumeðlim og segir meðal annars af því sögu hvernig þessi ungi ættingi 

hennar gefur henni friðþægingu varðandi sýn þeirra (sjónmengun t.d.) sem eru 
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verndarverur á raflínur, en hún segir að hann hafi sagt við sig: ,,Frænka mín, þetta 

er allt í lagi, rafmöstrin eru bara eins og fjölskylda að labba á fjöllum.“ 

Þriðja sjálfið hennar er útivistarvera, manneskja sem er í virkum tengslum 

við náttúruna og umhverfið. Þetta sjálf kom mér á óvart (mínir eigin fordómar) 

en þegar ég fór að spyrja nánar út í náttúrutengsl hennar og dvöl hennar í 

náttúrunni kom það í ljós að hundurinn hennar hafði mikil áhrif á þessi tengsl. 

Hann rak hana af stað út í gönguferðir, var einkaþjálfarinn hennar. Veran talar 

samt um að hafa alltaf verið í miklum tengslum við náttúruna í útiveru, frá því 

hún var barn, þegar hún var unglingur, ung kona og svo framvegis.  

Fjórða sjálfið hennar er fylgjandi manneskja. Ég kemst að þessari 

niðurstöðu meðal annars þegar hún lýsir því hvernig störf hennar hófust á 

vegum þess fyrirtækis sem hún starfar enn fyrir í dag. Hún sótti ekki sjálf um 

stöðuna, heldur var það systkin hennar sem vildi þrýsta á það að hún kæmi fyrr 

heim, enda var hún búin að dvelja í nokkuð mörg ár erlendis, eignast barn og 

maka og skilja við makann sinn. Þetta sjálf kom mér á óvart þar sem hún var og 

er nokkuð valdsmannsleg í framkomu og er í mjög hárri valdastöðu. En kannski 

er það enn önnur réttlæting á því að hún hafi ekki sjálf valið að vinna fyrir þetta 

fyrirtæki og beri því ekki eins mikla ábyrgð á því hvernig fyrirtækið starfar.  

Fyrsta fjöldasjálfið hennar er sjálfið sem hún deilir með öðrum verum á 

vinnustað hennar eða í samskonar vinnu. Það er sérhæfður hópur valdhafa sem 

vita betur en aðrir. Hún talar um að þeim finnist lög um mat á umhverfisáhrifum 

vera asnaleg og að kæruferlið sem hafi verið partur af gömlu lögunum hafi verið 

mesta hindrun þeirra í að ýta framkvæmdum úr vör. ,,Við sem beislum fossa“ segir 

veran stolt, þau eru valdamikil og öflug, nánast með guðlega eiginleika, vel 

meðvituð um eigið vald og kraft til framkvæmda. 

Annað fjöldasjálfið hennar er sjálfið sem hún deilir með öðrum 

kvenkynsverum í stéttinni. Þær eru sér á báti því þetta er karllægur heimur sem þær 

eru búnar að koma sér fyrir í. Hún talar jákvætt um kynjasjónarmiðið þ.e. hún 
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gerir sér grein fyrir því að frá upphafi í hennar starfi hefur hún þurft að berjast 

meira en karlkynsverur til þess að rjúfa hefðina að einungis karlmenn séu í 

þessum framkvæmdargeira, ,,þetta er jú heilmikið karlaveldi“. Veran talar um að þær 

standi saman sem konur en sér í sumum tilfellum og leggur mikla áherslu að 

þetta sé veldi karlmanna. Þá útskýrir hún það ekkert frekar en ég ímynda mér að 

stundum borgi sig fyrir þær að standa saman í ákveðnum málum eða 

framkvæmdum en stundum þurfi þær að hugsa eins og karlmenn því þetta er 

karlaveldi og ekki endilega vel séð að konur krúnki sig saman og geri þannig enn 

meira úr viðveru síns kyns en þurfa þykir. En þær sem hópur eru samt 

órjúfanlegur hluti af fimmta sjálfinu. Stundum hefur kynið áhrif á störf þeirra en 

það er eitthvað sem veran er ekki tilbúin að ræða nánar enda fælist í því að 

viðurkenna sjálfið sem er jaðarsett í vinnustaðamenningu sem byggir á 

karllægum viðmiðum, í karlaveldi.  

Þriðja fjöldasjálfið hennar er sjálfið sem inniheldur alla Íslendinga. Þegar 

hún minnist á hjarðhegðun þá ræðir hún um hvernig við Íslendingar þekkjum 

hana svo vel í dag (vísar í bankahrunið haustið 2008 og afleiðingar þess). Hún 

hlær að þessu hugtaki, hjarðhegðun, sem gefur til kynna hálfgerða taugaveiklun, 

enda eru margir Íslendingar hálf taugaveiklaðir eftir bankahrunið sem má rekja 

að vissu leyti til hjarðhegðunar að mínu og hennar mati. Hegðun sem segja má 

að hafi leitt okkur í hrunið og fylgi okkur eftir hrunið í hringiðunni sem 

þjóðmálin eru og hafa verið síðastliðin ár. En veran er ekki allskostar sátt við 

svona hjarðhegðun, að hennar mati eru margir Íslendingar í hjörð sem haga sér 

eins og taugaveikluð dýr, hlaupa til án þess að hugsa frekar út í það. Hér hinar 

hún Íslendingana sem hún tengir í þessu samhengi við hjarðhegðun 

mótmælenda, hún vill meina að ,,enginn hafi í raun tekið eftir rafmagnslínum um landið 

fyrr en einhver fór að hrópa um að þær stæðu út úr og hinir fylgdu með í hjarðhegðun og 

múgæsing“. 

Fjórða fjöldasjálfið er í raun sama sjálf og fyrsta fjöldasjálfið sem er þessi 

sérhæfði hópur valdhafa, nema þetta álit hennar gefur til kynna að þau geri mistök 
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og séu ekki almáttug. Hún segir það meira að segja berum orðum; ,,..við gerum 

mistök eins og aðrir“. Þetta sjálf er verkfræðingastéttin, framkvæmdaaðilar sem eru 

forritaðir til að reikna dæmi og teikna upp framkvæmdir. ,,Við erum ferköntuð í 

hugsun“ segir veran ,,...og kannski stundum of stærðfræðileg þegar kemur að samskiptum 

við annað fólk“.  

Framkvæmdaveran hinar andstæðinga sína í náttúruverndarbaráttunni 

eins og hún kýs að skilgreina hina sem vilja vernda.  

Það er fullt af menntuðu fólki sem er svo heitt í þessum 
trúarbrögðum að það vill ekki viðurkenna það og vill ekki sjá 
það einu sinni að þetta skapar gjaldeyristekjur.  

Hér lýkir hún viðhorfum þeirra sem vilja vernda við trúarbrögð og jaðarsetur 

þannig rök náttúruverndarsinna, samtímis styrkja þessi orð mýtuna um 

tilfinningarök virkjunarsinna í baráttunni. Hér hinar hún líka í raun trúarbrögð, 

setur þau öll í jaðarflokk ofstækis. Ásamt því að undir niðri örli á menntahroka, 

það er að menntað fólk eigi ekki að haga sér svona eða hinsegin. 

 

Niðurstöður á greiningu á sjálfum framkvæmdaverunnar gefa ýmislegt til kynna 

sem skoðað verður hér. Þessi sjálf sem skilgreind eru hér að ofan lýsa því 

hvernig sjálfin okkar eru mörg og mismunandi. Jafnvel eru sjálfin þannig að þau 

passa ekki saman á rökréttan hátt eins og sjálfið hennar sem er fylgjandi og tekur 

ekki eigin ákvarðanir um eigið líf og valdhafasjálfið sem er í stakk búið til að taka 

ákvarðanir fyrir alla (Íslendinga) fædda og ófædda. Þannig passar valdhafasjálfið 

sem hefur guðlega eiginleika á köflum ekki við valdhafasjálfið sem gerir mistök, en 

þó sýnir þetta fram á heiðarleika verunnar í viðtalinu. Hún talar sig upp þegar 

við á, styrkir valdaímynd og stöðu sína. Sjálfið sem inniheldur alla Íslendinga 

passar ekki við þegar maður tekur með í reikninginn hina sem hún minnist 

stundum á, hinir eru þá Íslendingar sem eru á móti virkjunum, raflínum, erlendum 

fjárfestum og jaðarsetur hún þá óhikað. Sjálfið sem lýsir konunum í stéttinni 

stangast á við valdhafahópinn sem á að vera þéttur, það eru augljóslega skil á milli 
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kvenna og karla í stéttinni jafnvel þó hún gefi annað til kynna þegar hún ræðir 

um alla stéttina í heild. Hún talar oft um hvernig það er að vera kona í þessu 

starfi og starfsumhverfi sem stangast á við þessa karllægu valdaveru sem vinnur 

að maskúlín framkvæmdum. Við verðum að horfa á hverja og eina veru útfrá 

mörgum sjónarhornum til að gera okkur grein fyrir raunverulegri stöðu hennar í 

samfélaginu eða þeim strúktúr sem um ræðir, hér innri strúktúr karllægrar 

starfsgreinar (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). 

Fjölskylduverusjálfið birtist mér sem útskýring á því hversu mannleg og góð 

vera hún er í raun og veru. Hún vill ekki gefa af sér of karllæga ímynd þegar allt 

kemur til alls. Ég gæti jafnvel tengt það sjálf við tvíhyggju viðhorf þ.e. að hún er 

kona og verður alltaf kona, því leggur hún líka áherslu á að kynna þá hlið á sjálfri 

sér ásamt því að ítreka með orðum karllæga valdastöðu sína. Hún talar um ,,að 

við verkfræðingarnir erum svo ferkantaðir í hugsun og ekki alveg nógu góð í mannlegum 

samskiptum“, með þessum orðum ljær hún stétt sinni karllæga eiginleika 

tvíhyggjunnar þ.e. skynsemi, á meðan samskipti myndu þá falla í tilfinningalegan 

flokk tengdan kvenlægum eiginleikum (Bartky, 1998). Veran minnist líka á að 

málin sem hún sinnir fyrir fyrirtækið falli í mýkri málaflokkinn (umhverfismál) 

en þegar ég spyr hana beint hvort að umhverfismálin séu mýkri málaflokkur þá 

þverneitar hún. Þetta er augljós þversögn sem ég ímynda mér að eigi sér upptök 

í því að í raun eru þetta mýkri mál (á heimsvísu og landsvísu, fá ekki eins mikið 

fjármagn og talin vera tengd umhyggjusjónarmiðum) en þar sem hún er valdhafi 

sem vill viðhalda þeirri ímynd þvertekur hún fyrir það til þess að viðhalda 

valdastöðu sinni.  

Þegar veran ræðir um rafmöstrin kemur fram annað tvíhyggjuviðhorf 

sem mér finnst mikilvægt að setja fram hér, en hún gefur þeim eiginleika 

kvenkyns manneskju, nánar tiltekið kvenlega ímynd vatnsberanna sem báru 

vatnið inn í bæinn í gamla daga sem er hlaðin sögulegri merkingu. ,,Línurnar eru 

sem sagt eins og konurnar, eins og vatnsberarnir, þær eru að bera rafmagnið í bæinn“. Hún 

segir þetta oftar en einu sinni og er greinilega mikið í mun um að réttlæta 
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sjónmengun eða ljá rafmöstrunum ljóðræna mynd, möstrin eru konur sem vinna 

við það að bera rafmagn í bæinn. Vitnar hún gjarnan í annað fólk eins og til 

dæmis ungan frænda sinn eða gamlan bónda máli sínu til stuðnings. Það er 

hlutur kvennanna, ekki að virkja heldur að bera heim orkuna. Einnig má gefa 

samhengi orðanna í gamla daga gaum, þar sem það sýnir að mínu mati ákveðna 

fortíðarþrá blandna réttlætingu og þar með afturbata í jafnréttismálum og 

umhverfisverndarmálum. Svona er þetta og hefur alltaf verið og við getum 

ekkert gert til að breyta því, samanber umræðan um vændi sem elstu starfsgrein í 

heimi, orðræðan lifir. Í gamla daga kallar aftur á iðnbyltinguna sem ætti að vera 

löngu liðinn þáttur í sögu og framþróun mannkyns, birtist þetta víða í umræðu 

framkvæmdavera sem vilja nýta náttúruauðlindir til hins ýtrasta, einnig í öðru 

orðasamhengi eins og að ýta hjólum atvinnulífsins í gang. En hjól atvinnulífsins 

vísa í lestir og eimvélar sem voru einmitt stór þáttur í iðnbyltingunni sem hófst 

af fullum krafti seint á átjándu öldinni. Í gamla daga getur líka táknað ákveðna 

fortíðarþrá eftir samfélagi sem var betra, þar sem konur og karlar þekktu sinn 

stað, tímana þar sem konur voru eign karlanna (föðurs, eiginmanns) og máttu 

ekki kjósa og nutu engan veginn sama lagalegs rétts á við fulltíða karlmann. Má 

kalla þetta þrástef sem á sér sinn uppruna í markaðssetningu æskilegra viðhorfa 

og þar sem tungumálið er birtingarmynd þess.  

 

Náttúruvísindaverurnar 

Náttúruvísindaverurnar eru karlkyns verndarverur sem hafa í krafti kyns síns 

hærri valdastöðu en konur þrátt fyrir að þeir séu ekki eins valdamiklir og 

framkvæmdaveran og hennar líkar þar sem þau taka ákvarðanir um hvað á að 

virkja og geta stýrt ferlinu og framkvæmdinni á því þ.m.t. hraða og stærðargráðu 

verkefna sem ráðist er í. Þetta er ein af þeim kenningum sem Collins (2000) kom 

fram með en hér er um að ræða samtvinnuð og allt um lykjandi valdakerfi, en 

það er samspil þeirra þátta sem ákvarða hvernig valdakerfin hafa áhrif á okkur 

eftir því hvaða stöðu við erum í: kyn, stétt (t.d. aðgengi að fjármagni), kynþáttur, 
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kynhneigð, trú og aldur eru áhrifsbreytur í valdakerfum mannveranna. Í þessu 

tilfelli hafa breyturnar kyn, menntun og stétt sérstaklega mikil áhrif. 

Orðræðugreining á viðtalsbútum úr viðtölum náttúruvísindaveranna leiddi í ljós 

fimm sjálf sem þeir deila. Ég 1 verndarvera, Ég 2 akademíuvera, Ég 3 valdhafi, Við 4 

náttúruvísindaverur, Við 5 Íslendingar. Einnig kom fram sterklega hverjir hinir eru að 

þeirra mati en það eru: Hinir verndarkonur, Hinir framkvæmdaaðilar. Tek ég þá fyrir 

saman tvo með það í huga að geta betur borið saman sjálf hvers veruhóps fyrir 

sig.  

Náttúruvísindaverurnar voru mjög yfirvegaðir þegar umræðan um vernd 

á náttúruauðlindum Íslands bar á góma í viðtalinu. Kyngervi gæti spilað hér inn 

þar sem karlar eru þjálfaðir innan samfélagsins að sýna yfirvegun og rósemi í 

alvarlegum rökræðum, óþarfa æsingur er tilfinningasemi. Það sem styður þetta 

enn frekar er að þeir ræddu ekki uppgjöf og útbrennslu á sama hátt og konurnar 

gerðu (kemur fram í niðurstöðum fimmta kafla). Þeir ræddu það báðir að þeir 

hafi meira og minna verið að skipta sér að málefnum hennar allt þeirra líf og lýsa 

báðir yfir áhyggjum sínum af náttúrunni. Þeir finna til ábyrgðar og þeirra 

aðalhlutverk í lífinu virðist vera að vernda náttúruna, þannig má túlka fyrsta 

sjálfið, verndarverusjálfið sem sjálfið sem verndar og veit betur en ekki er 

næganlega mark á tekið að þeirra mati. ,,Ætli ég birtist ekki sem einn af talsmönnum 

náttúruverndarmála“ sagði annar og sá sami svaraði þegar hann var spurður út í 

tengsl sín við náttúruna: ,,þau eru kannski mest þannig að ég hef áhyggjur af henni, bæði í 

okkar nærtæka samhengi og ekki síður á heimsvísu, kannski miklu frekar, allavega ekki 

síður“. 

Akademíuveran birtist hjá þeim báðum en þegar þeir voru spurðir út í 

menntun vildu þeir frekar gera lítið úr henni, í það minnsta vildu þeir ekki eyða í 

hana mörgum orðum. Annar þeirra talaði um að þrátt fyrir sína menntun í þeim 

fjölbreyttu fræðum sem tengjast náttúrunni að þá sé ekki mikill peningur í því og 

því vinni hann ekki mikið við það sem hann sérmenntaði sig í (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003). Hinn vildi leggja meiri áherslu á að auka náttúrufræðslu í 
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grunnmenntun, á þeim skólastigum sem allir fara í gegnum hér á landi og þannig 

skynjaði ég engan menntahroka frá viðkomandi. Báðir eru þeir langskólagengnir 

og því hefur akademíusjálfið óhjákvæmilega eignast þátt í þeirra sjálfsmynd þótt 

hvorugur geri mikið úr því. 

Valdhafasjálfið birtist sterkast í þeim þegar kemur að því að rökstyðja sitt 

mál. Önnur veran tók það fram að hann hefði sjálfur beðið með að taka 

ákvörðun um viðhorf sín gagnvart Kárahnjúkavirkjun þar til hann væri sjálfur 

búinn að fara á staðinn og mynda sér eigin skoðun. Valdið býr innra með þeim, 

jafnvel þó þeir séu í jaðarsettum hóp verndarvera. Þeir fæddust karlmenn og 

hafa verið aldir upp sem slíkir og það felst meðal annars í því að ákveða sjálfur, 

ekki láta segja sér hvað sé rétt og rangt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Fjórða sjálfið sem ég merki hjá þeim er sjálf sem þeir deila með hópi 

annarra náttúruvísindavera. Þeir tilheyra sjálfir nokkrum verndarsamtökum, hafa 

tekið þátt í stjórnun á þeim og skrifað greinar í fjölmiðla í nafni þeirra og 

baráttunnar. En í náttúruvísindaverusjálfinu greini ég vissa strauma kúgunar þ.e. að 

þrátt fyrir að vera í hópi valdameiri verndarvera þá hafa þeir upplifað valdleysið í 

því sem felst í baráttu við ofurefli framkvæmdaveranna. Annar þeirra ræddi um 

hvernig sterku aðilarnir og valdhafarnir í náttúruverndarbaráttunni stýra 

umræðunni og blekkja verndarverur hvað eftir annað með því að senda 

verndarsinna á sem flesta staði til að berjast og þannig dreifa kröftum þeirra 

þannig að baráttan þeirra hafi örugglega sem minnst áhrif. Einnig hefur hann 

verið hvattur til að nota ekki vísindaleg rök í baráttunni, eins fáránlega og það 

kann að hljóma, úthugsaðar áætlanir framkvæmdasinna eflaust til að styrkja 

mýtuna um náttúruvísindaveruna sem berst með tilfinningalegum rökum eða 

mótmælalátum. 

Fimmta sjálfið er sjálfið sem samsamar þá með öllum Íslendingum en það 

sjálf fann ég einnig hjá framkvæmdaverunni og listaverunum við 

orðræðugreiningu. Það sjálf virðist vera undir miklum áhrifum af bankahruninu 
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haustið 2008, en það er sjálfið sem er sært, hrætt, reitt, í uppgjöf og ótta á flótta 

undan kerfinu. 

Hinir birtast hjá þeim eins og hjá öllum öðrum mannverum, því öll 

eigum við það til að nota andviðmið til þess að skilgreina eigin stöðu (Collins, 

2000). Náttúruvísindaverurnar eru svo sem ekki mikið í þessari orðræðu sem 

einkennir þann sem vill alltaf vera að ræða hina, og þá yfirleitt í neikvæðri eða 

niðrandi merkingu. En það er hugsanlega vegna þess að þeir eru þó nokkuð 

miklar valdaverur í kjarnann og hafa því kannski ekki sömu þörf til að benda á 

óréttlæti sem yfir þá gengur (Collins, 2000). Þó ber eitthvað á því hjá þeim, þá 

aðallega hina þeir konur sem hafa komið að náttúruverndarbaráttunni, þeir ræða 

um að þær séu meira svona og hinsegin án þess að rökstyðja það eitthvað frekar. 

Skilgreining Warren á hinum úr öðrum kafla útskýrir að hinir séu breytilegur 

hópur, það fer eftir því hver er að skilgreina hina, en þetta eru í grunninn 

ósanngjörn sambönd sem byggja á valdi og kúgun (Warren, 2000). Sambönd 

þessi verða til út frá meginviðmiðum samfélagsins, valdhöfum. En með því að 

skilgreina þessi sambönd í réttu samhengi og átta okkur á þeim myndast þekking 

sem getur nýst okkur til jákvæðra breytinga allra hópa (2000). Nánar um það 

síðar en þeir hina framkvæmdasinna óhikað og leggja mikla áherslu á viðhorf sín til 

offarsins í framkvæmdum þeirra sem hafa valdið, en þar eru þeir að gagnrýna 

valdhafa sem eru hærra í goggunarröð samfélagins en þeir sjálfir.  

 

Sjálfin hjá náttúruvísindaverunum sem ég greindi í þessum viðtalsbútum stangast 

ekki svo mikið á. Eflaust er það vegna þess að hér greini ég sjálf hjá karlkyns 

valdaveru, sem hefur hugsanlega fengið meiri meðbyr með sínum sjálfum í 

gegnum tíðina en mótbyr. Þrátt fyrir að þeir séu verndarverur eru þeir valdhafar, 

þrátt fyrir að þeir séu valdaminni en valdamesta verndarveran í baráttunni sem 

ég ræddi við eru þeir samt á sumum sviðum valdameiri en hún, þar greinir kynið 

á milli. Samtvinnun mismunabreyta er stórkostlegt fyrirbæri sem fær okkur til að 

skoða hvernig mismunandi breytur sem staðsetja okkur í samfélaginu hafa 
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mismunandi áhrif eftir því hvernig þær eru samsettar eða hvar þær birtast 

(Collins, 2000).  

  

Listaverurnar 

Listaverurnar eru kvenkyns verur og valdaminnstar í þessari baráttu innan 

þessarar goggunarraðar verndarvera. Þó hafa listaverurnar þrjár áberandi meiri 

völd þegar kemur að opinberum vettvangi, þær eru allar þekkt andlit og veitir 

það þeim ósjálfrátt greiðari aðgang að fjölmiðlum/almenningi heldur en hinar 

verurnar sem ég ræddi við. Þær hafa þó ekki sömu völd til framkvæmda í 

náttúrunni og ákvarðanatöku. Orðræðugreining á sameiginlegum sjálfum sem 

birtast í viðtalsbútum leiddi til þess að átta sjálf komu í ljós. Ég 1 listavera, Ég 2 

kona, Ég 3 fjölskylduvera, Ég 4 opinber persóna, Við 5 verndarverur, Við 6 listakonurnar, 

Við 7 konurnar, Við 8 Íslendingar, Hinir framkvæmdaaðilar, Hinir 

náttúruverndarsinnarnir. 

Fyrsta sjálfið sem listaverurnar deila er í raun starfsheiti þeirra, allar 

starfa þær sem listakonur í mismunandi miðlum. Þær eiga það sameiginlegt að 

hafa listina sem tjáningartæki, hvort sem þær nýta eigin hugsanir eða líkamann í 

sem breiðastri mynd. Þær ræða allar um hvernig staðalmyndin af listafólki er 

þreytandi fyrirbæri ásamt því að hamla því að almenningur taki mark á þeim. 

Mýtan um loftkenndu hugsanir listaverunnar er haldið á lofti meðal annars af 

virkjanasinnum og þar með er eins og fólki hætti til að hlusta ekki alvarlega á 

hugmyndir þeirra. Tvær af þremur ræða um minnimáttarkennd yfir eigin 

menntunarleysi þrátt fyrir að vera hámenntaðar, en það skýrist hugsanlega af því 

að innan akademíunnar og samfélagsins er goggunarröð eins og annars staðar og 

þar er ekki öll menntun metin til jafns. Þá er líka búið að hamra mikið á þessari 

mýtu um að listafólk sé ekki hugsandi alvarlegar verur og listaháskóli sé leikskóli 

miðað við lögfræði eða læknisfræði, mýtan hefur áhrif, jafnvel á eins sterka og 

skapandi einstaklinga og umræddar verur.  
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Annað sjálfið sem sameinar veruhópinn listaverur er kyn þeirra, þær eru 

allar konur og það hefur haft mikil áhrif á líf þeirra allra. Þær tala um hvernig til 

dæmis náttúrulegur hlutur eins og túrinn/blæðingar séu jaðarsett fyrirbæri sem 

er jafnvel hatað af sumum á meðan sáðlát hjá karlmönnum sé dýrkað. Snemma 

voru þær búnar að átta sig á því að það er ekki eins töff að vera kona eins og að 

vera karl. Ein þeirra ræðir hvernig hún hataði að vera stelpa og allt sem tengdist 

því en það hefur breyst og núna elskar hún að vera kona og finnur til með 

körlum. ,,Ég held alveg innst inni að ég hafi séð að konan var lúser...að einhverju marki“. 

Önnur þeirra ræddi um hvernig það er að vera kona í listaheiminum:  

Það er allstaðar, þetta er ekki bara í pólitíkinni...þetta er líka í 
myndlistinni. Þar sem að kallarnir í rauninni stjórna...það eru 
bara 1% af þeim konum sem starfa í myndlist sem eru þekkt 
nöfn en það eru 80% kalla sem eru þekktir...þeir plögga fyrir 
hvern annann, þeir tala hátt og þeir definera stöðuna: ,,og 
þessi...og þessi..og jú bjóddu honum― og svo benda þeir alltaf 
bara hvor á annann. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við 
þekkjum í svo mörgu. 

Hér má tala um mögnun mismunabreyta, það að vera kona í 

náttúruverndarbaráttunni tekur á, en það gerist líka í þeirra eigin starfsumhverfi. 

Collins (2000) og kenning hennar um hin allt um lykjandi valdatengsl kemur inn 

á það með hvernig breyturnar hafa mismunandi áhrif eftir því hvernig þær eru 

samsettar. Stundum getur það komið sér vel að vera menntuð og þá skiptir 

minna máli að þú sért kona, en stundum getur það að vera kona skipt meira máli 

en að vera með menntun og reynslu í fagi, þar sem kynjakerfið og 

strákaklúbbarnir eru enn í virkni sem á heima á tímum Aristótelesar. 

Þriðja sjálfið sem listaverurnar eiga sameiginlegt er fjölskylduveran. Allar 

eiga þær fjölskyldur og koma nálægt uppeldi barna og umönnunn þeirra. Þetta 

sjálf birtist í viðtölunum bæði þegar við fórum yfir stöðu viðkomandi 

einstaklings í viðtölunum en einnig kemur það upp alveg ótengt því á þann hátt 

að þær ræða oftar börnin sín af því að þær virðast bera meiri ábyrgð á börnum 

en aðrir viðmælendur í þessari rannsókn. Eða þá að þær tengi alla umræðu um 
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náttúruvernd meira við framtíðina og kynslóðirnar sem eiga eftir að koma en 

bara við hagfræðilega útreikninga í núinu. 

Fjórða sjálfið sem tengir þessar konur saman er það sem hlutfallslega 

færri konur búa yfir en karlar, listaverurnar eru mjög svo opinberar persónur og búa 

því yfir ákveðnu valdi, andlit þeirra opnar þeim dyr sem annars væru hugsanlega 

luktar. Jafnvel þó valdið felist í jafn kynjuðum hlut og útliti, þá er það samt vald 

sem þær búa yfir og hafa nýtt sér, ómeðvitað og hugsanlega meðvitað, í þágu 

náttúruverndarbaráttunnar.  

Fimmta sjálfið er sjálfið sem þær eiga með öðrum verndarverum en lang 

oftast hafa listaverurnar sömu markmið um verndun en fara kannski aðrar og 

jafnvel óhefðbundnari leiðir en náttúruvísindaverurnar sem virðast fara 

hefðbundnari leiðir eins og greinaskrif í dagblöð. Við verndarverurnar á vel við, 

því þær deila hugsjón en þegar skoðað er hvernig valdið dreifist innan þessa 

hóps þá kemur í ljós að það er goggunarröð í verndarveruhópnum eins og í 

öllum hópum og listaverurnar neðar í henni en náttúruvísindaverurnar. Þannig 

get ég sagt að þær búi yfir þessu sameiginlega sjálfi verndarveranna jafnvel þrátt 

fyrir að vera neðarlega í goggunarröðinni, hvort sem það er vegna kyns, stéttar 

eða annarra áhrifsbreyta.  

Við listakonurnar er sjötta sjálfið sem ég fjalla um en það er þeirra 

starfsreynsla og stétt sem sameinar þær hér. Listafólk er jaðarsett í samfélaginu 

en listakonur eru enn jaðarsettari, ein listaveran minntist á tíðni ,,frægðar― eða 

það takmarkaða rými sem kvenkyns listaverur njóta miðað við starfsbræður sína, 

en karlar eru mun líklegri til þess að öðlast nafn og njóta brautargengis í þessum 

bransa. Konurnar eru neðstar í goggunarröðinni enn og aftur. Systralag heldur 

þeim saman og kom þeim til að funda í hópi listakvenna og skipuleggja úrbætur 

á sínu lífi og annarra. Þessi hópur þróaðist út í að sinna 

náttúruverndarmálefnum og voru þær heldur betur áberandi í baráttunni þar 

sem þær sungu í hópum ættjarðarlög, héldu fundi og sýningar til að vekja fólk til 

umhugsunar. Þetta virðist vera regla með konur frekar en undantekning, að þær 
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stofni félagsskap sem byrjar út frá kyni þeirra en endar í að sinna stórum 

samfélagslegum verkefnum í stað þess að sinna eigin persónulegu hagsmunum. 

Ágætis dæmi um það er Hvíta bandið sem er hreyfing kvenna sem hófst í 

Bandaríkjunum og stuðlaði í upphafi að því að uppræta áfengisbölið sem og að 

vinna að ýmsum líknarstörfum á kristilegum grundvelli. En hreyfingin og 

starfsemin (umhyggjutengd málefni eins og rekstur leikskóla og sjúkraheimila) 

þróaðist með árum og milli landa (Páll V. G. Kolka, 1965). 

Sjöunda sjálfið sem ég get borið kennsl á er Við konurnar en það rennur 

að vissu leyti inn í sjálfið Við listakonurnar og sjálfið Ég kona. Saman deila þær 

vitundinni um kyn sitt og stöðu þess. Saman reyna þær að berjast fyrir betra lífi, 

fyrir alla. 

Áttunda sjálfið sem þær deila er með öllum Íslendingum en mér finnst sem 

þær hafni frekar þjóðernisrembu frekar en að halda henni á lofti. Þær tala meira 

um heiminn sem eina heild en þó ber á því hjá þeim öllum að minnast á hvernig 

Ísland og Íslendingar hötuðu landið sitt frá því að kreppan lagðist hart á þegar 

þær voru ungar konur og unglingar, þar vísa verurnar í eina af fjármálakreppum í 

Íslandssögu tuttugustu aldar5. ,,Þá þóttu ORA baunir hallærislegar, landið ljótt og allt 

töff sem var neðanjarðar eða í exótískum útlöndum“. En ein þeirra ræðir um hvernig 

þetta hefur að hennar mati haft mikil áhrif á þjóðarvitund okkar og hvernig við 

lítum á og metum landið okkar, þar með talið náttúruna. 

Þegar kemur að því að finna hverja listaverurnar hina þá kemur í ljós að 

þær hina framkvæmdaverur, virkjunarsinna sem vilja framkvæma óafturkræfar 

breytingar á jörðinni til þess eins að auka eigin hagvöxt. Hinir framkvæmdaaðilar 

birtist hér á svipaðan hátt og hjá náttúruvísindaverunum. En listaverurnar hina 

líka verndarsinna sem eru öfgafullir og ganga of langt í boðskapnum og enda á 

því að fæla fólk eins og þær og fleiri frá frekar en að vinna saman að 

                                                 

5 Þetta á við um árin í lok sjöunda áratugarins þegar norsk-íslenski síldarstofninn brást 
og síldarvinnslan hrundi á Íslandi (Jakob Jakobsson, 1985).  



 

81 

sameiginlegum markmiðum. Það er svipuð hinun og birtist hjá 

framkvæmdaverunni, en hún hinaði þá sem eru að hennar mati of öfgafullir í 

framsetningu og aðgerðum til verndar náttúrunni.  

Annar hópur sem listaverurnar hina eru náttúruverndarsinnarnir. Þær 

minnast allar á það óbeint en ein þeirra setur það hreint út, þar ræðir hún 

hvernig hún hafi oft lent í því að langa hreinlega að þagga niður í 

náttúruverndarsinna sem er of öfgakenndur og áttar sig ekki á því að hún sé í 

sama liðinu. Er þetta svipuð upplifun og kom fram hjá framkvæmdaverunni 

þegar hún ræddi um trúarofstæki náttúruverndarsinna. 

 

Helstu sameiginlegu einkenni listaveranna eru innri kraftur og mögnun 

mismunabreyta vegna hlutverkaskiptis þeirra í samfélagi sem setur alla 

þátttakendur á ákveðinn bás. Þær eru listaverur, jaðarsetning númer eitt, eru 

konur, jaðarsetning númer tvö og berjast fyrir náttúruvernd, sem er þriðja 

jaðarsetningin. Fyrsta hópnum, listaverunum, tilheyra þær þrjár, öðrum hópnum, 

konur, tilheyrir líka framkvæmdaveran og þriðja verndarveruhópnum tilheyra 

allar verurnar í þessari rannsókn. Kraftur þeirra umfram aðrar verndarverur felst 

í opinberri stöðu þeirra, þær þekkjast og fá athygli fyrir verk sín og það ekki bara 

á forsendum útlitsdýrkunnar, þó hún hafi eflaust heilmikil áhrif þar á og væri 

heimskulegt að ætla að horfa fram hjá því. Konur sem eru opinber andlit, skapa 

viðmið fyrir aðrar konur, konur sem ekki hafa andlit sem þekkist. Valdið sem 

þær búa yfir umfram hinar verndarverurnar má þannig alveg eins skilgreina sem 

byggt á útliti, kvenlægum eiginleika (Bartky, 1998). Þó verður að taka fram að 

um leið og útlitið getur á einhverjum sviðum virkað þeim til framdráttar hefur 

það heftandi áhrif á öðrum sviðum samanber Collins (2000), t.d. er mýtan um 

sætu konuna sem er best til að horfa á en ekki hlusta á því miður enn lifandi. 
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Samantekt 

Sameiginlegir þættir í sjálfum verndarveranna eru fyrst og fremst það að þau eru 

öll hvert á sinn hátt jaðarsett. Þau eru Íslendingar og birtist það sjálf svipað hjá 

þeim, upptekið af efnahagsmálum í neikvæðum skilningi vegna reynslu 

þjóðarinnar haustið 2008. Þrátt fyrir að vera upptekin af efnahagsmálum birtist 

hjá þeim öllum ákveðin von sem þau hafa fyrir hönd Íslendinga um að gera 

betur í framtíðinni, sjá nánar í 7. kafla. Verndarverusjálfið birtist sterkast hjá 

lista- og náttúruvísindaverunum en það kann að vera vegna þess að þau starfa 

beint fyrir verndun náttúrunnar. Framkvæmdaveran er í vinnu fyrir 

framkvæmdaaðila í náttúrunni og hefur ekki eiginlegt verndarverusjálf í þessari 

greiningu en engu að síður vinnur hún óbeint að verndun náttúrunnar, á 

umhverfisverndarsviði stórfyrirtækis og nær þannig flokkun sem ein af 

verndarverunum í þessari rannsókn.  

Á meðan akademíuveran birtist sterkast í framkvæmda- og 

náttúruvísndaverunum þá kom hún ekki eins sterkt fram í listaverunum. 

Framkvæmda- og náttúruvísindaverurnar virðast gefa menntun sinni rými á 

jákvæðan hátt á meðan listaverurnar töluðu minna um sína menntun eða gerðu 

jafnvel lítið úr henni miðað við aðra ,,vísindalegri― menntun. 

Fjölskylduverusjálfið birtist aðeins hjá konunum í rannsókninni, framkvæmda- 

og listaverunum en ekki hjá karlkyns verunum. Hugsanlega minnast karlar síður 

á fjölskyldu og skyldur tengdar henni í viðtölum sem varða starfsvettvang þeirra 

og hugsanlega er raunveruleikinn sá að þeirra skyldur til fjölskyldunnar eru 

einfaldlega færri, í ljósi kynjakerfisins og umhyggjumýtu kvenlægra eiginleika. 

Það er fleira sem sameinar og skilur verurnar að útfrá kyni en konurnar 

tala allar um að innan þeirra fagstéttar sé mikilvægt fyrir konur að standa saman, 

heimurinn stendur þeim ekki eins opinn og körlunum. Aftur á móti þá eiga 

framkvæmda- og náttúruvísindaverurnar valdaverusjálf sameiginlegt, en þau 

upplifa það útfrá ólíkum forsendum, þeir í krafti kyns síns og framkvæmdaveran 

í krafti fagsstéttar sinnar. 
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Framkvæmda- og listaverurnar hina náttúruverndarsinna, þær upplifa þá 

sem yfirþyrmandi og ofstækisfulla á köflum. Lista- og náttúruvísindaverurnar 

hina framkvæmdasinna í náttúrunni og telja að spilling og fégræðgi örfárra 

valdhafa ráði ferð í nýtingu á náttúruauðlindum jarðarinnar. Einnig bar á því að 

náttúruvísindaverurnar hinuðu konurnar í verndarbaráttunni. Má tengja það við 

Warren og skrif hennar um jaðarsetningu kvenna og náttúru og hvernig það 

hefur áhrif á öllum stigum samfélagsins og innan allra hópa, líka innan 

verndarveruhópsins. 

Erfitt kann að reynast að bera saman sjálfin öll sem birtust við þessa 

greiningu, þar sem hver einstaklingur er samsettur úr mörgum mismunandi 

sjálfum eins og áður hefur komið fram. Sjálf þessi eru flæðandi, sífelld 

hlutverkatogstreita á sér stað innra með flest öllum (Björn Gauti Björnsson, 

2010). Þannig verður meginmarkmið þessarar orðræðugreiningar á sjálfum 

veranna, veruhópanna, að kynnast viðmælendunum aðeins betur áður en lengra 

var haldið í greiningu á gögnum og niðurstöðum. Annað markmið, sem er í raun 

markmið allra femínista, var að athuga hvort munstur væru til staðar í 

valdatengslum milli verndarveranna. Að ofangreindu væri þá hægt að álykta að 

karlkyns viðmælendurnir finni síður til kúgunar vegna valdatengsla en kvenkyns 

viðmælendurnir finni frekar til kúgunar vegna stöðu þeirra í goggunarröð 

kynjakerfisins. 
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5. kafli. Sameiginlegar upplifanir af baráttunni 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum úr túlkunarfræðilegu greiningunni 

á gögnunum sem safnað var í þessari rannsókn. Ég skipti þeim niður í jákvæðar 

upplifanir og neikvæðar upplifanir út frá sameiginlegri reynslu verndarveranna í 

náttúruverndarbaráttunni. En eins og áður sagði í aðferðafræðikaflanum þá 

byggi ég þessa nálgun út frá verklagi Anders Gustavson (1996) um 

túlkunarfræðilega greiningu. Í fyrsta skrefi greini ég gögnin í þemu eða kóð, í 

öðru skrefi kem ég upp með trúverðugar túlkanir út frá gögnunum og í þriðja 

skrefinu sannreyni ég túlkanirnar með dæmum úr gögnunum. Gustavson leggur 

áherslu á að koma líka fram með dæmin sem ekki passa inn í túlkanirnar og ná 

þannig fram réttmætri túlkun. 

Er niðurstöðum hér skipt í átta hluta, sem má líka horfa á sem jákvæðar 

og neikvæðar upplifanir veranna. Upplifanirnar sem ég greindi voru: tengsl við 

náttúruna, meiri þekking, vel heppnaðar framkvæmdir, illa heppnaðar 

framkvæmdir, mæta skilningsleysi, uppgjöf - þreyta - að brenna út, hlutverk 

fjölmiðla. Tek ég fram að hlutverk fjölmiðla birtist bæði á jákvæðan og 

neikvæðan hátt. 

 

Tengsl við náttúruna 

Allar verurnar birtast mér sem í verulega virkum tengslum við náttúruna. 

Verurnar eiga allar sitt virka samband við náttúruna eftir líkum og ólíkum 

leiðum, gönguferðir, köfun, sjósund, útihlaup, útilegur, fjallgöngur og ökuferðir. 

Sækjast þær allar eftir því að eyða tíma í náttúrunni eða í nánd við hana, einar 

eða í samveru við annað fólk, þó ekki stóra hópa.  Ekki get ég gert greinarmun á 

milli veranna á dýpt tengslanna eða virkni þeirra. Þó stendur ein verndarveran út 
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úr hvað varðar tímann sem hún hefur varið í málefni tengd náttúrunni og vernd 

á henni, allri ævinni hefur veran varið við þessa iðju og birtist mér í raun í 

einlægustum og dýpstum tengslum við náttúruna. Það er önnur 

náttúruvísindaveran en hún sýndi fram á einstaka næmni fyrir náttúrufyrirbærum 

hvers konar, enda vel menntuð formlega og persónulega á sviðum 

náttúruvísinda í sem breiðastri mynd. 

Ég hef reyndar gefið fuglunum í garðinum mínum frá því að ég 
var krakki, fylgst með fuglunum útí garði mjög lengi og ég hef 
alltaf verið mjög duglegur að fara út í náttúruskoðun. Á seinni 
árum hef ég verið að fá æ meiri áhuga á gamaldags 
náttúrufræði... 

En jafnvel þó sú vera virðist vera í mestum tengslum við náttúruna þá útskýrir 

hún það út frá vinnu-sjálfi. 

 

Meiri þekking 

Með því að taka virkan þátt í stórum baráttumálum sem varða alla íbúa þessa 

jarðar er næstum því hægt að fullyrða að þekking viðkomandi hljóti að aukast í 

því ferli. Allar verurnar sem ég ræddi við sýndu fram á mikla og víðfeðma 

þekkingu á sviði náttúrufræða og verndar. Það segir sig sjálft að ef þú gerist 

baráttumanneskja fyrir einhvern málstað þá er nauðsynlegur fylgifiskur að 

viðkomandi öðlist þekkingu á málefnum sem baráttunni tengjast. Það er líklegra 

til árangurs ef viðkomandi býr yfir marktækri þekkingu byggða á rökum. Þar sem 

verurnar eru allar í verndarhlutverki eru þær um leið jaðarsettar í 

framkvæmdaglaða tvíhyggjusinnaða nútímasamfélaginu og þar með hvílir öll 

sönnunarbyrðin á þeim, því sönnunarbyrðin hvílir á jaðrinum (Harding, 1996). 

Þeirra er að færa rök fyrir verndun náttúrunnar í samfélagi sem vill nýta 

náttúruna. Það er ein ástæða þess að ég tók viðtöl við verndarverur, þar sem 

framkvæmdaverurnar eru ráðandi valdhafar í baráttunni. Framkvæmdaveran í 

verndarveruhópnum býr yfir formlegri menntun á sviði verndunar. Hægt væri að 

fullyrða að verurnar sem ég tók viðtöl við eigi það allar sameiginlegt að hafa 
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þekkingu á náttúrufræði og vistkerfum jarðar. Ein listaveran uppfræddi mig 

meðal annars um hversu mikilvægt hlutverk jöklanna og jökulánna er en hún 

sagði: 

...það er talað um að jökulsár eru lungu norðursins, því að alveg 
eins og regnskógarnir eru mikilvægir í Asíu og Suður Ameríku 
þá eru jöklarnir og jökulárnar jafn mikilvægar fyrir líf á 
norðursvæðum því það eru lungu þess staðar... 

Önnur náttúruvísindaveran kom einnig inn á þessa þekkingu, hversu mikilvægt 

það er fyrir heildarjafnvægi lífkerfanna á jörðinni að halda ferskvatni flæðandi. 

Þannig er það mikilvægt fyrir okkur á Íslandi að hefta ekki flæðið fram úr hófi 

því það kemur til með að hafa áhrif á hnattrænum skala. 

Annars konar þekking vex í svona ferli og það er þekking á 

samstarfsfélögum og óhliðhollum verum. Það myndast tengslanet sem bjóða 

upp á samfélag til umræðu og skoðanaskipta. Einnig gefur tengslanet verunum 

færi á að læra af hvor annarri ásamt því sem verurnar geta deilt með hvor annarri 

reynslu af því sem hefur farið vel eða illa. Allar verurnar tala um að hóparnir 

sem þau tilheyra hafi verið að þéttast, tengslanetið varð sterkara og jafnvel 

bættust við verur sem annars hefðu ekki komið að baráttunni á sama hátt.   

Samfélagsleg þekking hlýtur að vaxa innra með hverri veru um leið og 

hún tekur gagnvirkan þátt í samfélaginu. Það er þetta sem bindur saman allar 

verurnar, þessi aukna þekking á innviðum samfélagsins í bland við þekkingu á 

náttúrunni og hennar málefnum. Ein listaveran talaði um þetta:  

...í rauninni eftir á að hyggja þá var þetta identítetskrísa sem ég 
var að ganga í gegnum af því ég taldi mig búa í allt öðru 
samfélagi...eða ekki búa heldur að mitt upprunaland, Ísland 
væri samfélag þar sem væri mjög mikil virðing borin fyrir 
náttúrunni og að það væri allt öðruvísi forgangsröðun heldur 
en ég síðan kemst að. Og það er bara þarna, það stendur þarna 
einhver álvæðing fyrir dyrum og maður er bara komin í 
einhverja rosalega varnarbaráttu skiluru?  
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Hér kemst veran að því að það sem hún hélt um samfélagið sitt stóðst ekki, það 

að staðfesta þekkingu er jafn merkileg þekking eins og að afbyggja sannleikann. 

Þekking getur líka verið neikvæð reynsla eða merki sem þú nemur og kemur þér 

í varnarbaráttu.  

Í hvers konar vinnu sem tekur á jafnt alvarlegum málefnum og 

náttúruvernd eykst sjálfsþekking veranna. Í þessu tilfelli má segja að 

sjálfsþekkingin aukist af því baráttan verður á köflum svo persónuleg og þá 

sérstaklega gagnvart þeim sem eru í verndarveruhlutverki. Það þarf breitt bak til 

að gefast ekki upp og jafnvel má segja að verurnar eigi það sameiginlegt að hafa 

misst mannorðið vegna baráttunnar að einhverju leyti. Vegið er að mannorði 

þeirra sem taka þátt í baráttunni, verurnar eru eins og áður hefur komið fram 

taldar skrýtnar og jafnvel furðulegar að vera að tala máli náttúrunnar. Helga 

Katrín Tryggvadóttir (2011) rannsakaði meðal annars hvernig orðræðan um þá 

sem vilja vernda náttúruna verður til þess að raddir þeirra heyrast ekki, kemur 

þetta fram í meistararannsókn hennar Orðræða þróunar og andóf gegn henni: 

Samanburður á þróunarorðræðu á Íslandi og erlendis í mannfræði við Háskóla Íslands. 

Hér að neðan vitnar Helga Katrín að hluta til í útgefna doktorsritgerð Unnar 

Birnu Karlsdóttur Þar sem fossarnir falla: Náttúrusýn og nýting fallvatna á Íslandi 1900-

2008: 

Oft fær fólk á sig þann stimpil að vera á móti þróun eða 
framförum, jafnvel að vera afturhaldssamt og á móti 
breytingum. Sem dæmi um slíkt má sjá að bændur sem 
mótmæltu virkjun Laxár í Mývatnssveit voru sakaðir um að 
vera á móti framförum, vera haldnir fortíðarþrá og vera 
„íklæddir sauðargæru náttúruverndar.― Á meðan var virkjunin 
sem þeir mótmæltu álitin táknmynd nútímans, deilan um 
virkjunina var því álitin árekstur milli fortíðar og nútíðar. 

(Unnur Birna Karlsdóttir, 2010 í Helga Katrín Tryggvadóttir, 
2011, bls. 60) 

Dæmi af persónulegri reynslu minni af orðræðu í svipuðum dúr eru því miður 

mörg. Bara af klæðnaði mínum hefur fólk séð ástæðu til að koma til mín og 

segja mér að ég sé Vinstri-græn, á móti virkjunum og full af tilfinningalegum 
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útópískum hugmyndum um hvernig samfélagið eigi að vera. Í fyrstu skiptin 

þegar þetta henti mig, á fjölbrautaskóla-árunum, þá var ég skráður og virkur 

meðlimur í Sjálfstæðisflokki Keflavíkur. Ég var á þeim tíma nýkomin úr 

skiptinemadvöl frá Arizona, hugfangin af virkjunum og vatnsafli eftir margar 

nætur og marga daga við leik á Powell vatni, sem er uppistöðulón einnar af 

stærstu vatnsaflsvirkjunum á vesturströnd Bandaríkjanna. Ég var hægrisinnuð, 

með umhverfisvitund en með ,,hjálp― orðræðunnar leiddist ég smátt og smátt 

lengra út á jaðarinn. Í dag er ég skráður meðlimur í báðum klúbbunum, Vinstri 

hreyfingunni grænu framboði og Sjálfstæðisflokknum. Umhverfisvitund mín 

hefur í þessu ferli þroskast yfir í að verða að náttúruvitund.  

Það að missa mannorðið getur orðið til þess að viðkomandi skilgreinir 

sjálf sitt á nýjan hátt eða styrkir núverandi ímynd sína. Barátta sem háð er 

opinberlega og er á persónulegum nótum gagnvart þeim sem vilja vernda, þar 

sem rök þeirra sem framkvæma eru ekki sterkari en það að fallið er aftur og 

aftur í skotgrafirnar sem byggja á því að rífa niður manneskjuna en ekki 

málstaðinn. Svoleiðis reynsla herðir fólk og fær það til að halda áfram eða 

styrkjast í sínum viðhorfum eða getur fengið viðkomandi til þess að loka alveg á 

öll samskipti til að forðast sáran slag. Merki um svona mynstur má finna víða, 

sérstaklega þar sem valdhafar deila við jaðarsetta hópa. Þá er eins og að 

valdhöfunum nægi að draga athyglina að persónulegum göllum þess sem að 

berst á móti straumnum og þannig forðast að takast á við umræðu byggða á 

rökfærslum. Því samræða byggð á rökum getur leitt til þess að hlutir þurfa að 

breytast og þau sem hafa meira eru síður en svo viljug til þess að sleppa taki á 

sínum ,,réttmætu― eigum/atferli. Skoðum það betur í áttunda kafla.   

Enn önnur mikilvæg reynsla í þekkingaraukningu er að verurnar minnast 

á að hafa fengið meiri þjálfun í að setja fram gögn máli sínu til stuðnings. Þar 

ber helst að nefna framkvæmdaveruna, sem minnist á þetta oftar en einu sinni, 

en hún talar um að það hafi verið viðbragð við árásum náttúruverndarsinna að 

setja öll gögn fram eins vel og vera mætti, vanda virkilega til verksins. En með 
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því að nýta eigin heimasíður sem miðlunartæki, náðu þau að koma þeim 

upplýsingum á framfæri án þess að hægt væri að mistúlka eða raska boðskapnum 

sem komið var á framfæri. 

 

Vel heppnaðar framkvæmdir 

Baráttan sem staðið hefur yfir í fjöldamarga áratugi hefur gefið öllum verunum 

reynslu af því að standa að vel heppnuðum framkvæmdum eða gjörningum. 

Hvort sem framkvæmdir voru á höndum einstaklinga eða veruhópa, óháð því 

hvaða hópi verurnar tilheyra. Leggi ég saman árafjöldann sem viðmælendur 

mínir eiga sem reynslu þá telur hún 104 ár. Listaverurnar komu allar að vel 

heppnuðum fjöldaviðburðum sem höfðu það að tilgangi að vekja til 

umhugsunar um náttúruvernd og ofnýtingu íslenskra auðlinda. Viðburðirnir 

voru til dæmis myndlistasýningar, gjörningar, tónleikar, mótmælagöngur og 

mótmælasöngur, leyfi ég mér að flokka þá sem óhefðbundna fjölmiðlun. Ein 

listaveran flutti á fjöll í skipulagðar tjaldbúðir mótmælenda og var ein þeirra sem 

stóð að skipulagningu á stórtónleikum, önnur skipulagði gönguferðir á staði sem 

voru á teikniborðum yfir nýtingarkosti stórfyrirtækjanna í orkuiðnaði og hélt 

sýningar og gjörninga sem áttu meðal annars að ávarpa mýtuna um að 

hugmyndir verndarvera væru ekki bara útópískar heldur af mörgu tagi og til 

margs nýtanlegar fyrir land og þjóð. Þær skipulögðu þjóðfundi, hittu ráðherra, 

fluttu inn sérfræðinga í umhverfisverndarmálum íslensku þjóðinni og 

ríkisstjórninni til handa. Listaverurnar skipulögðu hundruði viðburða, stóra sem 

smáa, mættu í mótmælagöngur, stóðu fyrir mótmælagöngum, sungu í 

mótmælakór ættjarðarlög á Austurvelli aftur og aftur. Þær skrifuðu líka greinar í 

hefðbundna fjölmiðla, stundum svargreinar, lentu í ritdeilum við forkólfa 

íslenskra nýfrjálshyggju kapítalista og fengu örsjaldan að mæta í viðtöl á 

ljósvakamiðlana.  

Náttúruvísindaverurnar töluðu líka um að eiga jákvæða reynslu af vel 

heppnuðum framkvæmdum í tengslum við náttúruverndarbaráttuna. Þeirra 
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sigrar eru helst vel skrifaðar greinar sem fá birtingu í sem flestum fjölmiðlum, að 

fá inn breytingartillögu að frumvarpi fyrir stjórnmálaflokka og verða vitni af því 

að ná fram breytingum á umhverfisverndarlögum eftir margra ára greinaskrif, 

ráðstefnuhöld og svo framvegis. Stjórnmálaveran tók í svipaða strengi, hans 

jákvæðustu framkvæmdir varðandi náttúruvernd voru að ná birtingu og lesningu 

á grein eftir sjálfan sig. Einnig leit veran á það sem hlutverk sitt að halda 

umhverfisverndarmálum að þeim stjórnmálaflokki sem veran starfaði í um þær 

mundir er rannsóknin var framkvæmd.  

Framkvæmdaveran virðist allt eins hafa upplifað jákvæðustu stundirnar 

áður en hún hóf vinnu fyrir það fyrirtæki sem hún starfar við í dag. Þá starfaði 

hún í öðru landi og var í fyrirtæki þar sem hlutur kvenna fór vaxandi og náði um 

30% á þeim tíma. Ég skynja sterklega hvernig baráttan um náttúrvernd á Íslandi 

hefur áhrif á hana, baráttan hefst um það leyti sem hún hefur störf hér á landi, 

veran talar um mikil átök en er engu að síður jákvæð, þetta er reynsla sem styrkir 

hana. Þannig get ég í raun ekki túlkað annars harða baráttu sem neikvæða 

reynslu heldur sem vel heppnaðar framkvæmdir, þar sem hún kemur út sterkari 

með og með ,,vinningin― í höndunum. Hún minnist á hvernig það að 

þýða/túlka íslensku samskiptin sem áttu sér stað í baráttunni fyrir erlenda 

aðila/fjárfesta hafi verið vel heppnuð framkvæmd. Í kjölfarið á því fylgdi önnur 

heppnuð framkvæmd en þá dró fyrirtækið hennar úr samskiptum opinberlega (í 

fjölmiðlum) og völdu þau að senda frá sér vönduð gögn á opinberan vef 

fyrirtækisins, sem þau stýra sjálf. Náðu þannig að stýra umræðunni og er það 

nokkuð jákvætt fyrir framkvæmdaverurnar. Framkvæmdaveran lagði sérstaka 

áherslu á hversu jákvætt það hafi verið þegar fyrirtækin sem stóðu að stórum 

ónefndum framkvæmdum, komu saman með heimamönnum á staðnum sem 

framkvæma átti á, sérfræðingum frá umhverfisverndarsamtökum ýmsum, fólki 

úr ráðuneytunum og náðu nokkurs konar samkomulagi um hvernig ætti að 

standa að nýtingunni. Þar fór fram umræða um sjálfbærni sem leiddi meðal 

annars til þess að allir fóru að vinna meira saman og á annan og betri hátt 
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samskiptalega séð ,,...þar náðum við kannski að lokum svona consensus að takast á um 

ýmsar vaktanir og ýmsar lausnir í umhverfismálum“. 

 

Illa heppnaðar framkvæmdir 

Eitt af lögmálum alheimsins er að ef eitthvað fer vel þá þarf eitthvað að fara illa, 

til þess að mynda viðmið fyrir hvað vel fer og hvað illa fer. Um leið mynda 

mistökin reynslu sem hægt er að læra af, komist hún til skila. Margt fór úrskeiðis 

í baráttunni, fyrir allar verndarverurnar. Náttúruvísindaverurnar birtust mér sem 

frekar jákvæðar í þessum skilningi, þær virtust ekki hafa beint mikla reynslu af 

illa heppnuðum framkvæmdum eða mótmælum. Það kann að útskýrast af þeirri 

ástæðu að þeirra barátta hefur varað svo lengi og jafnvel verið launuð vinna. 

Kannski er auðveldara að sjá ljósu punktana í þessu öllu ef ferlið hefur tekið 

lengri tíma og þar með hafa sigrarnir verið hugsanlega fleiri en ósigrarnir. 

Kannski tala náttúruvísindaverurnar ekki um svona neikvæða reynslu af því hún 

hefur áhrif á karlmennsku þeirra. Það sem að olli kannski hvað mestum 

vonbrigðum hjá þeim var þegar blaðagreinar þeirra voru ekki lesnar, nema þá af 

þeim sem nú þegar þekkja efnið og baráttuna. Rammaáætlun um nýtingu 

vatnsafls og jarðvarma er stór partur af vonbrigðum þeirra, lengi hefur verið 

beðið eftir henni og þegar hún hefur birst í pörtum er alltaf eins og þetta sé 

áætlun um nýtingu en ekki vernd íslenskrar náttúru. Sagan endurtók sig veturinn 

2010 samkvæmt annarri náttúruvísindaverunni þegar síðasta uppfærða útgáfan af 

endurbættri rammaáætlun birtist (Iðnaðarráðuneytið, 2011a), miklar og háværar 

raddir verndarvera drukkna í nýtingarkostum fyrir orkufyrirtækin. Líkt og 

endurtók sig aftur sumarið 2011 við birtingu síðustu útgáfu Rammaáætlunar. 

Stjórnmálaveran minntist líka á þetta með að skrifa greinar í fjölmiðla og 

finna að ekki voru margir sem lásu greinarnar, jafnvel einhverjir sem þóttust 

hafa lesið bara til þess að geta þóst haft áhuga á málefnum tengdum 

náttúruvernd. Þegar hann vildi spyrja nánar út í álit á efni greinanna kom það í 

ljós að viðkomandi hafði ekki lesið neitt nema kannski fyrirsögnina. Þannig vildi 



 

92 

veran koma því á framfæri að þeir sem þyrftu helst að fræðast um málefnið væru 

þeir sem læsu síst, að eiginlega væri hann að skrifa greinar fyrir aðra 

náttúruverndarsinna en ekki hinn almenna borgara. 

Tvær af listaverunum minntust á að mesta óánægja þeirra var þegar þær 

voru búnar að undirbúa framkvæmdir, jafnvel búnar að framkvæma, að þá var 

alltaf einhver stærri og meiri en þær sem kom og stal heiðrinum. Það voru ekki 

bara karlkyns verur sem sáu um að stela heiðrinum, eitt dæmi er þegar hópur 

listakvenna var búinn að undirbúa gjörning til vakningar á náttúruvernd, margir 

fundir að baki og framkvæmdin að bresta á. Þá kom utanaðkomandi listakona 

sem bókstaflega tók yfir verkefnið og endaði á því að eigna sér heiðurinn að 

útkomunni, hún gat hvergi heimilda um uppruna verksins eða hugmyndarinnar 

og gekk svo langt að fá aðila ótengdan listakonunum til að taka upp gjörninginn 

á vídeó. Framkvæmdaveran minntist á Rammaáætlunina sem illa heppnaða 

framkvæmd að hennar mati:  

Þannig að þá fóru þeir að gera undantekningar, það sem þeir 
kölluðu stök og það eru frávik og það er listi með frávikum, 
þannig að það verður svo mikið. Þetta er ekki fagleg 
aðferðarfræði, þetta er orðið svoldið tilfinningatengt og það 
skiptir auðvitað miklu máli hver gerir þetta mat. 

Hún ræðir um að ef Gullfoss, sem hún vill alls ekki virkja, væri settur inn í 

jöfnuna sem reiknar út virkjanakosti að þá væri hann að skora hátt, það er að 

hann þætti mjög góður til virkjunar. Rammaáætlun er gallað fyrirbæri að hennar 

mati og til þess eins ætlað að hægja á framkvæmdunum sem skapa eiga íslensku 

þjóðinni ,,gróða―. Um þá sem framkvæmdu hugmyndir um Rammaáætlun hafði 

hún þetta að segja: ,,þau voru öll svoldið meðlimir í umhverfissamtökum, þau voru einsleit, 

með einsleitar skoðanir“. Þannig er stór hluti viðmælenda sem hefur neikvæða sýn 

eða upplifun af innihaldi og/eða framkvæmd Rammaáætlunnar varðandi 

orkunýtingu á auðlindum í eigu íslensku þjóðarinnar. 
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Mæta skilningsleysi 

Allar verurnar ræða um að mæta skilningsleysi, frá almenningi, milli veruhópa og 

innan veruhópanna. Verndarverurnar ræða um áhugaleysi almennings og telja 

það meðal annars leiða af sér skilningsleysi sem birtist í sinnuleysi gagnvart 

málefninu. Listaverurnar orða þá tilfinningu að Íslendingar virðist hata sína 

náttúru, landið og menningu, jafnvel að það sé einhver skömm tengd því. Einnig 

minnast bæði listaverurnar og náttúruvísindaverurnar á að ímynd þeirra sem 

verndarverur sé misskilin, ekki sé horft á þau sem alvarlegar verur sem hafa 

áhuga og þekkingu á því að gagnrýna framkvæmdaferli og nýtingarferli sem eiga 

sér stað í sameiginlegu náttúrunni okkar. Framkvæmdaveran kemur fram með 

svipaðar upplifanir þ.e. að mæta þessu skilningsleysi almennings sem henni 

finnst birtast í þekkingarleysi og í því að mýtur, t.d. um meinta óarðsemi 

fyrirtækisins og tengsl þess við bankahrunið haustið 2008 hafi átt stór ítök í því 

að móta neikvæð viðhorf í garð framkvæmdaveranna. Hér hafa mýturnar og 

orðræðan valdið á öllum endum (Barthes, 1993), mýtan stýrir okkur í ákveðinn 

farveg hefðarinnar. Stjórnmálaveran lýsir eins og áður kom fram áhugaleysi 

almennings og jafnvel vina og kunningja þegar kemur að því að lesa sér til um 

málefnin í fjölmiðlum, hvernig fólk þykist hafa lesið greinaskrif eftir veruna, lýsir 

þetta sinnuleysi sem leiðir af sér að skilningurinn á málefninu er ekki til staðar og 

því fólk misfært í að móta sér gagnrýna skoðun. 

Birting skilningsleysisins milli verndarvera má í raun líta á sem eina af 

birtingarmyndum náttúrustríðsins þ.e. að hér ræði ég við verur sem ekki eru í 

sama liðinu í þessari baráttu, þrátt fyrir að deila að ákveðnu leyti sama tilgangi. 

Hið sameiginlega í þeirra hlutverkum er verndarhlutverkið sem þær sinna allar 

beint eða óbeint  Ef við beinum augum að skilningsleysi innan hvers hóps fyrir 

sig sjáum við mörg dæmi. Ein listaveran ræðir um hvernig sumir 

náttúruverndarsinnar séu of æstir og hefur hún upplifað það að langa hreinlega 

til að kýla frá sér þegar hún hefur verið komin út í horn með æsta 

náttúruverndarsinna að predika yfir henni og jafnvel skamma hana, ,,Preaching for 

the already converted“ segir hún. Þegar orkan að hennar mati ætti frekar að beinast 
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að t.d. þeim sem ekki eru verndarverur. Önnur listaveran ræðir um hvernig kyn 

hennar hefur haft neikvæð áhrif innan hreyfinga verndarveranna, þar sem hún sé 

kona hafi hún átt í erfiðari samskiptum við ákveðnar karlkyns verndarverur, 

samskipti sem er hægt að túlka sem kvenfyrirlitningu. Nefndi hún það eftir 

viðtalið, en þá tók hún dæmi um að ef eiginmaður hennar væri heimavið þegar 

téðar karlkyns verndarverur kæmu við til að ræða við hana málin, að þá beindu 

þeir orðum sínum til eiginmanns hennar en ekki hennar sjálfrar og báðu hann 

jafnvel að taka ákvarðanir fyrir hennar hönd að henni viðstaddri. Þriðja 

listaveran og náttúruvísindaverurnar tvær minnast ekki á neitt skilningsleysi 

innan verndarveruhópsins. Hugsanlega vegna þess að spurningin kom ekki beint 

upp í þeim viðtölum. Framkvæmdaveran talar um að auðvitað sé hart tekist á 

innan fyrirtækis hennar, en það fari fram fagmannlega að hennar mati og að 

morgni nýs dags sé hlegið saman á kaffistofunni og unnið að því að finna 

málamiðlanir í alvarlegustu deilumálunum. Stjórnmálaveran ræðir hvernig 

málaflokkurinn sitji gjarnan eftir, sé ekki eins mikilvægur og aðrir málaflokkar í 

stjórnmálum og nefnir sem dæmi hvernig Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls 

og jarðvarma á Íslandi hafi verið frestað í mörg ár. Er það hugsanlega 

birtingarmynd stofnanavædds skilningsleysis og sinnuleysis í málaflokkum 

náttúruverndar. 

 

Uppgjöf - þreyta - að brenna út 

,,..en þetta tekur alveg yfir mann, allt í einu er maður hættur að borða og hættur að hugsa um 

börnin sín og sinna heimilinu...maður verður alveg svakalega meðvirkur inn í þetta....þetta 

tekur á“ sagði ein listaveran. Allar listaverurnar minnast beint á slíka upplifun, að 

hafa unnið sig í hel fyrir baráttuna og fundist þær hafa áorkað litlu. ,,Aldrei aftur“ 

sagði ein, á meðan önnur talaði um að vera í pólitískri lægð eftir baráttuna og sú 

þriðja talaði um að hafa fengið yfir sig þunglyndi eftir fjölmenna viðburði til 

vakningar á málefnum náttúruverndar sem hún tók þátt í að skipuleggja og 

framkvæma. Verurnar sáu ekki árangurinn af vinnu sinni, hugsanlega of 
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uppgefnar á þeirri stundu til að meðtaka það eða alveg raunsæjar um sín áhrif. 

Ein listaveranna ræddi sérstaklega í þessu samhengi hversu mikill tími fer í raun 

og veru hjá mömmum í að þurrka hor og gefa að borða, en á meðan ætlast hún 

til þess af sjálfri sér að hugsa um börnin ofan á alla þá vinnu sem hún vinnur 

sem listavera, verndarvera og í dagvinnunni. Náttúruvísindaverurnar minnast 

ekki á þá upplifun, en það gæti skýrst af því að spurninguna bar ekki beint upp í 

öðru tilfellinu. Ég gæti líka túlkað það út frá kyni veranna þar sem verurnar sem 

ekki upplifa uppgjöfina eru karlkyns verurnar í þeim hóp, þeir hafa líklega meiri 

sveigjanleika í vinnu og fjölskyldulífi (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009) og eða 

eru einu verndarverurnar sem hafa verið í launuðu föstu starfi í baráttunni til 

lengri tíma. Framkvæmdaveran kemur inn á upplifun tengdri uppgjöf og því að 

þurfa persónulega að loka á allt almenningsrými til að fá að vera í friði sem 

framkvæmdavera, ,,ég fékk nóg þegar það var hrækt á mig“. Stjórnmálaveran kemur 

inn á uppgjöf þegar hún ræðir hvernig það að halda uppi linnulausri 

verndarbaráttu sem fari ofan garðs og neðan í samfélaginu leiði til að hún verði 

uppgefin. 

 

Hlutverk fjölmiðla 

Lengi vel hefur umræða verið á lofti um að fréttafjölmiðlun á Íslandi skorti 

trúverðugleika, að fagmennskan sem ætti að vera stór hluti af starfsvettvanginum 

bíði sífellt minni hlut og er þá hægt að giska á ástæður eða afleiðingar t.d. 

stjórnmálalegur uppruni hvers fjölmiðils fyrir sig, tíð skipti á ritstjórum, miklar 

uppsagnir blaða- og fréttamanna, lágt menntunarstig stéttarinnar, lág laun og svo 

framvegis. Eru þetta vangaveltur en ekki alhæfing, en kom þetta sterkt fram í 

gögnunum. Setti ég fjölmiðlana í jákvæða/neikvæða flokkinn í túlkunarfræðilega 

hlutanum vegna þess að verurnar höfðu margar minnst á fjölmiðla í viðtölunum 

í jákvæðri og oftar neikvæðri merkingu. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ritsjóri 

Smugunnar, veftímarit sem er fjármagnað af Vinstri hreyfingunni grænu 

framboði og fjölmörgum öðrum einstaklingum, sagði í Kastljósi að hennar mati 
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skorti íslenska fjölmiðla trúverðugleika, en Smugan fjallar sérstaklega um 

náttúruvernd, jafnrétti og velferðarmál, sem eru málaflokkar sem ekki fá mikið 

pláss á stærri fjölmiðlum landsins (RÚV, 2010). Einnig hefur Valgerður 

Jóhannsdóttir fjallað um þetta málefni, en hún er sjálf blaðakona og hefur bæði 

reynslu og menntun í fjölmiðlafræðum. Hún talar um hvernig fjölmiðlarnir 

höfðu breyst frá því að vera miðill í almannaþjónustu yfir í að flytja okkur 

markaðsvæddar fréttir af fjármálafyrirtækjum og öðrum fyrirtækjum í þeim dúr 

(Valgerður Jóhannsdóttir, 2010). Í fyrsta viðauka Skýrslu rannsóknarnefndar 

Alþingis sem var gerð að beiðni vinnuhóps um siðferði og starfshætti á vegum 

rannsóknarnefndar Alþingis er gerð grein fyrir rannsókn á umfjöllun fjölmiðla 

um íslensk fjármálafyrirtæki á árunum 2006–2008. Ein niðurstaðan í henni er að 

þessi þróun veldur mörgum áhyggjum, ekki síst fréttamönnum sjálfum, og 

erlendar rannsóknir benda til þess að það sé útbreitt viðhorf meðal 

fjölmiðlastéttarinnar að vinnubrögð og venjur við dagleg störf á fjölmiðlum 

mótist í vaxandi mæli af þeirri rökhyggju viðskipta og stjórnunar sem fylgir 

peningaöflunum, á kostnað faglegra blaðamennskugilda (Vilhjálmur Árnason, 

Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). 

Stjórnmálaveran nefnir dæmi um menn sem hafa skrifað greinar sem 

byggja á áreiðanlegum vísindalegum gögnum, en af því að greinin hentaði annað 

hvort ekki túlkun stórfyrirtækjanna í orkuiðnaðinum eða stefnu stjórnmálaflokka 

þá voru þessir menn rifnir niður opinberlega með greinaskrifum og viðtölum. 

,,Þarna er verið að rispa kallinn, það er ekki spurning“ segir stjórnmálaveran um 

þennan ónafngreinda mann, en hér er hlutleysi fjölmiðla stórlega ábótavant að 

mati verunnar.  

Önnur náttúruvísindaveran ræddi um það hvernig Hitaveita Suðurnesja 

hafi meðal annars beitt fyrir sig fjölmiðlum til þess að sannfæra Suðurnesjabúa 

um að það þyrfti hreinlega að bæta við raflínum til þess að Suðurnesin gætu 

notið nægrar orku til að geta ristað brauðið áfram. En vildi veran meina að 

línurnar sem verið sé að berjast fyrir séu nauðsynlegar ef setja á álver í samband í 
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Helguvík, en velji menn aðra atvinnustarfsemi til uppbyggingar þá þurfi ekki 

þessar línur, ekki til að flytja til okkar orku sem við þurfum í almenna 

atvinnustarfsemi og heimilisrekstur. Veran vill meina að H. S. hafi viljandi slegið 

út rafmagninu til þess að hræða íbúa til þess að halda að fleiri raflínur þurfi til 

þess að setja brauðristarnar í gang, að kerfið eins og það er ráði ekki við álagið 

sem því fylgir. Hún segir það ,,helvítis kjaftæði“ að línurnar þurfi og loks þegar 

rafmagnið fór af (vill meina að því hafi verið slegið út og vildi helst sjá opinberar 

rannsóknir á því) að þá hafi þessi ímyndaða þörf og óttinn við rafmagnsleysi 

komið þeim í H.S. í marga marga fréttatíma þar sem þeir hafi náð að ala á ótta 

og vanþekkingu um málefnið. Á þetta að hafa átt sér stað á árinu 2008. Þar tekur 

hún fram að almannatengsla gildið fyrir orkufyrirtækið hafi hlaupið á milljónum 

tuga króna á meðan að kostnaðurinn við að slá út hafi aðeins verið um fjórar 

milljónir fyrir fyrirtækið sjálft, gróðinn er augljós fyrirtækinu í hag. Er þetta dæmi 

um vald og valdleysi, þeir sem hafa valdið eða puttann á rofunum í þessu tilfelli 

geta slökkt á rafmagninu og nýtt sér umfjöllunina sér í hag, horfi ég á þetta sem 

skipulagðan gjörning. Valdleysið birtist hér hjá verunni sem hefur menntun og 

sérfræðiþekkingu á þessum málum en hefur ekki sömu ítök til að skapa 

fjölmiðlaumræðu sér í hag. Hér má bæði deila á hlutdrægni fjölmiðla að fjalla um 

þetta mál frá einni hlið (í hag orkusölufyrirtækja) og kynna sér ekki málin betur 

ofan í kjölinn.  

Hin náttúruvísindaveran ræðir líka um fjölmiðla á neikvæðu nótunum. 

Veran skiptir upp fjölmiðlum og gefur þeim einskonar einkun eftir því hvernig 

þeir stóðu sig í baráttunni. Niðurstaðan er að aðeins einn miðill var með 

sanngjarna umfjöllun út frá sjónarmiðum verndarsinna og það var 

Morgunblaðið sem meðal annars var með nokkrar pistlaraðir beintengdar í þetta 

málefni. Hinir fjölmiðlarnir drógu velflestir taum þeirra sem vilja virkja landið, 

þá sérstaklega Ríkissjónvarpið og Fréttablaðið að mati náttúruvísindaverunnar  

Ein listaveran talar um að ákveðinn karlmaður, sem er og var frekar 

áberandi í náttúruverndarbaráttunni, hafi stolið senunni hennar og fleiri kvenna 
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sem höfðu staðið að því að skipuleggja stóra baráttutónleika. Ég spyr hvort að 

hann hafi stolið senunni eða hreinlega fengið fókusinn af því hann er karlmaður. 

Ég vil ekki fullyrða um hans persónulega tilgang en ég efast um að hann hafi 

haft það á dagskrá að komast í sjónvarpsviðtal og taka þannig fókusinn af þeim 

konum sem stóðu að viðburðinum. Eftir viðtalið kom hann og bað listaveruna 

persónulega afsökunar á því að hafa stolið senunni. Fjölmiðlarnir eru kynjaðir 

eins og allt annað í samfélaginu okkar og velja miklu frekar karlkyns 

viðmælendur þegar gera á viðburðum eða málefnum skil. Menntamálaráðuneytið 

lét skoða kynjahlutföllin í fjölmiðlum á Íslandi árið 2005, komst Margrét 

Valdimarsdóttir (2005) meðal annars að þessari niðurstöðu: ,,Hlutfall karla er 

mun hærra en kvenna í fréttum hvort sem á við sem innri eða ytri þátttakendur.― 

Hér vísar hún í niðurstöður sem gáfu til kynna að konur ættu samtals um 24% 

pláss í fjölmiðlum en karlar 76%, samtalan vísar í bæði innri og ytri þátttakendur 

(innri: þau sem vinna við fjölmiðla, ytri: þau sem birtast í fjölmiðlum). Stækkar 

prósentubil karlanna þegar einungis er horft á ytri þátttakendur, karlar mælast 

þar 78,3% en konur 21,7%, en lækkar þegar horft er á hverjir vinna í fjölmiðlum, 

konur mælast þar 30,9% og karlar 69,1%. Einnig segir sama veran frá öðrum 

karlkyns stórlaxi innan hreyfinga náttúruverndarsinna sem hún vann ansi náið 

með á tímabili. Þannig var mál með vexti að hún fékk ,,stjörnuviðtal― í Silfri 

Egils (sjónvarpsþáttur um stjórnmál), þegar hún sagði mér frá þessu tók hún 

andköf af ánægju yfir því að hafa fengið að mæta ein í viðtal, bara hún og Egill. 

Veran skilgreindi þetta sem stjörnuviðtal því konur fá sjaldnar en karlmenn 

svona góð tækifæri til að tjá vitsmunalegar skoðanir sínar og taka þátt í umræðu 

um mikilvæg deilumál í opinberum fjölmiðlum á besta útsendingartíma. Hún 

lagði mikla áherslu á það hversu ánægð hún var með þetta tækifæri og talar um 

að þegar hún hitti ónafngreindan ,,stórlaxinn― daginn eftir þá spurði hún hann 

hvort hann hefði séð hana í Silfrinu. Svarið hans var eitthvað á þá leið að hann 

hefði séð karlinn sem var á undan henni en þegar hún hefði komið á skjáinn þá 

hefði hann farið í sturtu. Þetta sagði hann án þess að blikna og eflaust án þess að 

gera sér grein fyrir innbyggðu kvenfyrirlitningunni sem lá að baki því að fara í 
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sturtu þegar samstarfskona hans er í stjörnuviðtali um málaflokk sem þau vinna 

saman að. Hér ávarpa ég aftur vald og valdleysi, vald fjölmiðlanna til að velja 

eftir kyni þegar taka á viðtöl og valdleysi listaverunnar verandi kona í þessari 

baráttu (Collins, 2000). Kynjunin á sér líka stað innan náttúruverndahreyfinga, 

samansafnaða þekkingin og mismunabreyturnar hafa allstaðar áhrif, mismunandi 

eftir aðstæðum. Það má líka minnast á að fjölmiðlarnir eru ekki einir ábyrgir fyrir 

þessu ástandi, neytendur og samfélagið tekur þátt í þessu með áhorfi sínu á 

ákveðið fjölmiðlaefni. 

Framkvæmdaveran vill meina að þekkingu og menntun skorti í fjölmiðla 

Íslands og talar hún um að það sé ein leiðin til þess að fjalla um málin af 

sanngirni í fjölmiðlum og miða að því að upplýsa almenning. Hún vill sjá 

sérhæfða og sérmenntaða náttúrufarsblaðamenn, en þegar hún var erlendis í sínu 

sérfræðinámi þá sátu með henni kúrsa blaðamenn sem ætluðu sér að skrifa um 

málefni náttúrunnar. Einnig ræðir hún sem vinnur fyrir stórfyrirtæki í 

orkuiðnaðinum að eftir að umræðan um eina ákveðna stórvirkjun komst í 

hámæli í fjölmiðlum hafi fyrirtækið séð það sem besta kostinn að þýða vandlega 

allt af íslensku sem fram kom í fjölmiðlum til að koma í veg fyrir misskilning. 

Umræðan var ekki á háu plani að þeirra mati og vildu þau koma í veg fyrir að 

stórir erlendir fjárfestar drægju sig til baka vegna fjaðrafoksins sem var að 

hennar mati byggt á umræðu einsleits hóps náttúruverndasinna og 

stjórnmálamanna sem fóru að krukka í málunum löngu eftir að ferlið fór af stað. 

Reyndist þeim það vel að þýða það sem fram fór en á endanum sáu þau sig 

knúin til að draga sig til baka úr fjölmiðlum og miðla aðeins upplýsingum og 

gögnum á þeirra eigin heimasíðu. Með þessum orðum segir hún mér að íslenskir 

fjölmiðlar hafi hreinlega skort trúverðugleika til þess að fjalla um málefnin á 

málefnalegum grundvelli. Sem skýrir það sem fram kom áður um lokun 

framkvæmdaveranna á alla umræðu sem ekki var stýrt af þeim sjálfum. 

Þriðja listaveran talar um að hún sjálf sé vegna forréttindastöðu sinnar 

mjög góður tengiliður fyrir ýmis málefni sem hana skipta máli.  
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Ég þurfti bara að horfast í augu við það að ég hef 
einhverskonar platform, þú veist að fólk hlustar. Og komst líka 
fljótt að því eða vissi það svo sem áður, að ég var að tala fyrir 
meira en helming landsmanna, sem að bara höfðu ekki 
platform. 

Hún talar um að nokkrar áberandi og virtar valdaverur í íslensku samfélagi og 

sumar á heimsmælikvarða, hafi komið að máli við hana oftar en einu sinni og 

beðið hana að leggja baráttunni lið með sínum kröftum sem opinber persóna og 

því með greiðari aðgang að t.d. fjölmiðlum, hefðbundnum sem óhefðbundnum. 

Listaveran vildi taka þátt þannig að hún gerði það af fullum krafti þegar hún gat 

gefið sér tíma í það. Hún er, eins og hinar listaverurnar, í raun og veru mannleg 

náma og verðmætur fjölmiðill sem hægt er að nýta til góðra verka. Hún talar um 

að henni hafi ekki fundist nóg að halda viðburði, mæta í viðtöl og sinna 

fjölmiðlum þar sem það vekur kannski til umhugsunar í einhvern tíma en hefur 

kannski ekki eins mikil áhrif á lokaútkomuna og það að skipuleggja hvernig við 

getum breytt t.d. hvernig við hugsum upp atvinnu í samfélaginu og fleira. Hefur 

veran stuðlað að því að koma saman fólki úr sem flestum greinum samfélagsins 

til þess að ræða hvernig hlutirnir geta betur farið þar með talið nýsköpun í 

atvinnu án þess að einblína á álframleiðslu. Hér ræðir hún hvernig umræðan var 

í raun full af möguleikum eftir bankahrunið haustið 2008: 

Af því stjórnvöld voru alveg opin fyrir því, þau voru alveg lost 
in space greyin...sem að allir hefðu verið: ,,hvað ertu að fara að 
tala við Geir Haarde, hann er óvinurinn.― Já, já, við hvern ætlar 
þú að tala, einhvern sem er ekki í stjórn? 

Þessi listavera er eins og brú á milli allra hópanna sem að baráttunni koma, þar 

skilur á milli hennar og hinna listaveranna sem virðast ekki ná sömu tengslum 

yfirhöfuð við valdhafana í baráttunni. Hugsanlega eru listaverurnar opnari fyrir 

samskiptum við alla þar sem þær skipast neðst í goggunarröðina eins og ég sé 

hana. Þær eru konur, listaverur og náttúruverndarsinnar, þrefaldur mínus í 

valdaskipan náttúruverndarbaráttunnar og samfélaga byggðum á gildum 

feðraveldisins. En um leið felst styrkur og ákveðnir möguleikar í stöðunni 

samanber Collins, þegar samtvinnun mismunabreyta er annars vegar.  
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Fjölmiðlarnir og þeirra áhrif í náttúruverndarbaráttunni birtast 

margvíslega. Það hallar augljóslega á konur í fjölmiðlum og það hallar á hlutlæga 

vísindalega umfjöllun um málefni verndarveranna þegar kemur að 

náttúruverndarbaráttunni. Karlkyns verurnar áttu skárri upplifun af fjölmiðlum, 

en þeir hafa þar greiðari aðgang sökum kyns síns en þar sem umfjöllunarefni 

þeirra er um náttúruna áttu þeir ekki eins greiðan aðgang að öllum fjölmiðlum 

eins og til dæmis framkvæmdaveran. Hún upplifði fjölmiðlana ekki bara á 

jákvæðan hátt heldur hafði mikla gagnrýni á fagmennsku umfjöllunar íslenskra 

blaðamanna. Þannig hafði framkvæmdaveran greiðari aðgang að fjölmiðlum en 

ekki jákvæða upplifun, sem endaði á því að klippt var á sambandið við 

fjölmiðlaumhverfið, nema á stýrðum vettvang og á þeirra forsendum eins og á 

heimasíðum orkufyrirtækjanna o. s. frv. Listaverurnar hafa aðgang gegnum sína 

,,óhefðbundnu― fjölmiðla, eins og ég myndi vilja skilgreina listmiðlun almennt 

séð, en þær höfðu ekki sama aðgang og á sömu forsendum og karlkyns verurnar. 

Fengu þær til dæmis ekki sömu athygli fyrir sitt framlag eins og karlkyns 

verndarverur veita hver öðrum. Rímar það við rýmið sem listakonur fá að sögn 

einnar listaverunnar í myndlistaheiminum, en það er takmarkaðara fyrir konur en 

karla eins og fjallað var um í fjórða kafla. 

 

Samantekt 

Hér að ofan hef ég greint gögnin eftir túlkunarfræðilegri nálgun. Sannreyndar 

voru sjö mögulegar túlkanir, nánar tiltekið þrjár neikvæðar útkomur af 

sameiginlegum upplifunum veranna í baráttunni, þrjár jákvæðar og ein beggja 

blands. Virðist mér ég geta túlkað það svo að allar verurnar sem ég hef rætt við 

séu í virkum og sterkum tengslum við náttúruna og auðlindir hennar. Geri ég 

ekki greinarmun milli veruhópa. En Warren (1999) segir út frá Plumwood að 

með því að vera í virkum tengslum við náttúruna, þá öðlumst við þekkinguna 

sem við þurfum til að hafa heildarsýn yfir áhrif ákvarðanna og hegðunar okkar 
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gagnvart minnihlutahópum (náttúrunni, dýrum og fólki) og getuna til þess að 

taka siðferðislegar réttar ákvarðanir í þessum málaflokkum. 

Samhengið á milli þess að vera í jaðarsettum hóp og að hafa mikla 

þekkingu máli sínu til stuðnings er raunveruleiki, sönnunarbyrðin hvílir á 

jaðrinum (Harding, 1996) eins og hefur komið fram. Allar verurnar virðast hafa 

ágætis þekkingu á málefnum náttúrunnar. Þekkingin birtist á mismunandi 

sviðum, tengslanet er sterkt, sjálfsþekking meiri, samfélagsleg þekking hefur 

mikið vægi og reynslan við að setja fram gögn sýnir fram á mikla og þverfaglega 

þekkingu.  

Jákvæðar framkvæmdir er eitthvað sem allar verurnar hafa reynslu af, en 

meginmunurinn milli veruhópa birtist í hvers konar framkvæmdum þau stóðu 

allt frá mótmælasöng til viðbragðsáætlana gegn verndarsinnum. Framkvæmdir 

listaveranna voru fjölbreyttar, nýttu þær sér flestar leiðir í miðlun, aftur á móti 

voru náttúruvísindaverurnar fastari í hefðbundnari framkvæmdum á meðan 

framkvæmdaveran miðlaði eftir einstefnuleið einskonar á ritstýrðum miðli í eigu 

stórfyrirtækis í orkuiðnaðinum. Sé það túlkað útfrá kyni og stétt (Collins, 2000) 

og hinu allt um lykjandi valdakerfi, þá sjáum við að karlarnir kjósa hefðbundnari 

miðil þar sem þeir tjá sig ótruflað og valdhafastéttin tekur sér það forræði að 

stýra samskiptum með einstefnumiðlun á eigin forsendum. Listaverurnar eru 

listamenn fyrst og fremst sem búa yfir meira hugmyndaflugi til þess að 

framkvæma gjörninga til hugvakningar á náttúruvernd. En í aðgenginu felst 

önnur breyta í þeirra tilfelli þar sem þær eru konur og fá hreinlega ekki eins 

mikla birtingu í almennum fjölmiðlum eins og aðrir valdhafar, í þessu tilfelli 

karlar og virkjanasinnar. 

Illa heppnaðar framkvæmdir komu við sögu hjá öllum viðmælendum. 

Náttúruvísindaverurnar upplifðu eða tjáðu sig minnst um illa heppnaðar 

framkvæmdir, nefndu þó óánægju í tengslum við Rammaáætlun um nýtingu og 

vatnsafls og jarðvarma, var framkvæmdaveran samsinna þeim. Stjórnmálaveran 

var ósáttust með að skrifa greinar sem væru ekki lesnar af almenningi og því að 
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hans mati ekki heppnað framtak í náttúruverndarbaráttunni. Listaverunum 

fannst það illa heppnað framtak þegar einhver kom og stal heiðrinum frá þeim 

sem átti hann skilið, ræddu þær þá um málin sem vitni að slíkum atburðum ekki 

sem beinir þátttakendur.  

Allar verurnar ræða um ákveðið áhugaleysi íslensks almennings og 

skilningsleysi milli hópanna sem takast á í náttúruverndarbaráttunni. 

Stjórnmálaveran ávarpar skilningsleysi og sinnuleysi stjórnvalda gagnvart 

málstaðnum. 

Verurnar koma allar nema önnur náttúruvísindaveran inn á persónulega 

uppgjöf eftir orkufreka og hatramma baráttu og jafnvel þunglyndi gagnvart 

málstaðnum. Það er þreytandi til lengdar að taka þátt í endalausri baráttu fyrir 

alla aðila, líka fyrir ríkjandi valdhafa. 

Þegar kemur að því að skoða viðhorf veranna til fjölmiðla er það 

nokkuð ljóst að trú þeirra og traust á viðkomandi fyrirbæri er ekki sterkt eða 

varla til staðar. Höfðu verndarverurnar frekar neikvæða mynd af hlutleysi og 

fagmennsku fjölmiðla í baráttunni en gerðu sér um leið fulla grein fyrir vægi 

fjölmiðlanna í baráttunni. Listaverurnar stóðu allar að opinberum 

listaviðburðum og annarri óhefðbundinni fjölmiðlun en náttúruvísindaverurnar 

einbeittu sér meira að því að skrifa greinar og fá þær birtar í hefðbundnari 

fjölmiðlum. Er hægt að horfa á það kynjuðum augum, konurnar standa fyrir 

sýningu á meðan karlmennirnir skrifa (Bartky, 1998) eða að þeir fái hreinlega 

frekar meiri birtingar og rými í íslensku fjölmiðlaumhverfi (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2005). Tvíhyggjan og kynjakerfið, sem gerð voru kenningarleg 

skil fyrr í þessu verki og byggt á, ætti að útskýra en ekki réttlæta þessar sterku 

mýtur sem birtast víða og þá kannski sérstaklega í náttúruverndarbaráttunni, þar 

sem samkvæmt Aristóteles eru konur tengdar náttúrunni og tilfinningum 

órjúfanlegum böndum en karlarnir tengdir umhverfi og skynsamri og skipulagðri 

hugsun (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). 
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6. kafli. Að græða 

Heimurinn og baráttan um náttúruna virðast snúast að miklu leyti til um og litast 

af gróðasjónarmiðum. Viðmælendurnir í þessari rannsókn koma úr nokkrum 

hópum, sum vilja vernda meira en önnur, öll vilja líka virkja ,,skynsamlega―, þau 

vilja atvinnusköpun og öll hafa þau hugmyndir um hugtakið að græða á 

náttúrunni. Viðhorf veranna til gróða er vert að skoða þar sem fjármagn og 

valdastaða eru nokkur af meginþrástefum náttúruverndarbaráttunnar, er 

gróðaþemað ein af sameiginlegum breytum í niðurstöðunum. Meginþemun í 

tengslum við náttúrugróða sem birtust í viðtölunum voru fjármagn, 

orkuauðlindir, ferðaiðnaður og vitundarvakning. Í þessum kafla er fjallað um 

hvernig neikvæðari hliðarnar á þessum þrástefum birtast og í þeim sjöunda um 

jákvæðari hliðarnar. Með neikvæðum og jákvæðum hliðum á ég við hugmyndir 

sem virka eða má túlka jákvætt eða neikvætt fyrir samfélagið og framför 

umræðunnar um náttúruvernd og nýtingu. Persónulegu niðurrifi og 

jaðarsetningu umhverfisráðherrans, ráðuneytisins og náttúruverndar verða gerð 

skil. Þessi kafli skiptist í eftirfarandi undirkafla: ,,Græn―- orka, Fjármagn er vald 

sem stýrir þekkingu og Frekur ferðaiðnaður:  

 

,,Græn“ - orka 

Hvort sem stóra myndin er hnattvæðing eða vistfræðilegt jafnvægi lífkerfa þá 

mætti ætla að vistfræðilega jafnvægið hefði meiri áhrif og þar af leiðandi fengi 

meiri athygli en svo virðist ekki vera við nánari skoðun. Hnattvæðingin og 

neikvæðar birtingarmyndir hennar í formi valdhafa sem vilja fyrst og fremst 

græða meira virðast hafa yfirhöndina í þessum samanburði. Gróðatækifæri sem 

auglýst er sem ,,græn― og góð orka getur þannig verið græn orka sem hefur 
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,,brún― heildaráhrif á vistfræðilegt jafnvægi jarðarinnar. Nokkrar verndarveranna 

bentu á hvernig horfa verður á hvernig samspil virkjana á stórum jökulám 

Íslands hefur óhjákvæmilega áhrif á næringuna sem styður við fiskistofnana. 

Það má til dæmis segja varðandi stóru jökulárnar, þær skipta 
máli varðandi þar sem þær renna til sjávar og blöndun sjávar 
við, það getur haft og hefur alveg gríðarleg áhrif. Sem á eftir að 
kanna almennilega á Íslandi, það vita allir sem fara í 
náttúruskoðanir sem sjá þessa risastóru hópa af fuglum sem eru 
við allar stærri ár á sumrin.  

Og risahópar af fuglum eru ekki þarna bara fyrir einhverja 
tilviljun. Þeir eru á þessum stöðum af því að þarna er mjög 
mikið æti og þetta hefur líka mjög mikil áhrif í lífríki sjávar. 
Fyrir þá ýmsa fiskistofna og svoleiðis, þetta er auðvitað það 
sem þarf að vernda, það þarf að vernda þessar ár sem er hægt 
að eyðileggja allar meira og minna með þessum virkjunum. 

Þrátt fyrir að þessi sýn skipti verndarverurnar gríðarlega miklu máli í stóra 

samhenginu hefur hún ekki fengið mikið vægi í umræðunni. Þrástefið í 

viðtölunum hjá öllum verunum var í raun peningatengt, áherslurnar í 

umræðunni eru því há-kapítalískar. Þegar við skoðum þetta nánar, auðlindasölu 

og hugmyndir um gróðasköpun, verður að taka inn í allan kostnað af 

framleiðslunni og það reiknast sem kostnaður að borga fyrir rafmagnslínur sem 

þarf fyrir orkufrekar verksmiðjur og það er líka kostnaður að gefa svona stóran 

afslátt á raforkuverðinu. Þessar verndarverur eru næstum því eins og 

endurskoðendur, svo vísindaleg og heildstæð eru rök þeirra gegn orkufrekum og 

mengandi iðnaði. Skoðum hvers vegna ,,ál-pakkinn― varð fyrir valinu hér á 

Íslandi en samkvæmt annarri náttúruvísindaverunni var það svona:  

Í gamla daga voru menn að pæla í því að selja orku og þá 
skoðuðu menn hvaða iðnaður er orkufrekastur og ál er sú iðn. 
Sá iðnaður sem ber höfuð og herðar yfir alla aðra framleiðslu í 
heiminum í því að vera orkufrekur. Það hefur bara með það að 
gera að þetta er rafgreining og áloxíð er mjög orkuríkt. 
Gríðarlegt umhverfisrask allur sá pakki, vítissódi er notaður til 
að skola út áloxíðið og þá verður eftir drulla sem er baneitruð... 
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Ef að á annað borð á að framleiða ál þá hlýtur í öllum tilfellum 
að vera betra að gera það þar sem hráefnin eru til staðar. Þá 
erum við að tala  um mið Ameríku og Indland.... 

Svo einföld var þessi áætlun um að framleiða orku, að mati einnar 

náttúruvísindaverunnar, finna bara orkufrekasta iðnaðinn á þeim tíma og halda 

sig við hann. En árið 2011 er hægt að gera margt fleira sem krefst raforku en að 

framleiða ál. Önnur ástæða sem rökstyður þá hugmynd að framleiða ekki ál á 

Íslandi er sú að grunnefnin sem þarf til framleiðslunnar eru ekki til hér, né 

hvergi í nágrannalöndum okkar. Að auki kostar offramleiðsla áls í stað 

endurvinnslu á heimsvísu mikla mengun, þegar súrál er framleitt úr báxíti skilur 

það eftir sig eitraða drullu í fyrrverandi náttúruauðlindum landa eins og Jamaika 

og Indlands (Shiva, 2010). 

Verndarverurnar sem ég ræddi við höfðu allar ákveðnar hugmyndir um 

gróða og peninga. En listaverurnar lögðu mikla áherslu á að tala út frá stóru 

myndinni, alþjóðakerfinu og stríðsrekstri þegar þær voru spurðar út í gróða og 

náttúruverndarbaráttuna. Ein þeirra líkti náttúruverndarbaráttunni við stríð um 

peninga og völd: 

...það er í raun og veru það sem hefur gerst að spilling og allt 
baktjaldamakk og í rauninni ferðalag peninganna er orðið svo 
gagnsætt. Við sjáum núna í dag hvernig hlutirnir gerast og 
þessvegna erum við svona reið...af því það er alveg bara in our 
faces.... 

Við lifum á tímum gagnsæis og þekkingar, aðgengi að upplýsingum er nær 

endalaust og við vitum velflest að peningarnir og fjármagn (jafnvel uppskáldaðar 

tölur um verðmæti ímyndaðra hlutabréfa í skúffufyrirtækjum) er á höndum fárra 

valdavera, hópur þar sem sumir virðast fremja meðvitaða efnahagsglæpi með 

einbeittum brotavilja. Það er næstum því óhjákvæmilegt að gera sér grein fyrir 

spillingunni sem er hugsanlega til staðar í bæði íslensku og alþjóðlegu 

efnahagslífi fylgist viðkomandi með fjölmiðlum og almennri umræðu í 

samfélaginu. Þetta er í andlitinu á okkur dag eftir dag bókstaflega, í fréttum 

ljósvakamiðla og prentmiðla og svo framvegis. Spillingin sem er drifin áfram af 
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stórframkvæmdum sem hafa óafturkræf áhrif á náttúruna og fólkið sem þarf að 

flytja sig um set. Allt fyrir álið, fyrir byssurnar í stríðin, fyrir baráttuna fyrir 

olíunni eða landsvæðinu sem einhver hefur slegið eignarrétti sínum á. Sama vera 

hélt áfram: 

Ég skil alveg þetta macho element að byggja og gera og sýna 
styrk sinn og allt þetta og sigra og það er svo stórkostlegt 
afl...en við megum aldrei gera það á kostnað einhvers annars og 
ég held að þetta sé svolítið mikilvægur punktur...ég neita og hef 
alltaf gert alveg bara síðan ég var barn, ég neita að 
fórnarkostnaður sé hluti af lífi...það að stríð sé í rauninni 
eitthvað sem er leyfilegt af því það er eðlilegt...  

...að það sé fórnarkostnaður og þannig eru stríðin keyrð..hvort 
sem við erum að leita af olíu eða vinna landsvæði eða hvað sem 
við þurfum að gera...það er eðlilegt að það sé fórnarkostnaður, 
að við þurfum að færa Grænlendinga frá Thule, heilu 
fjölskyldurnar settar á kaldan klakann...eyðileggja líf þeirra, 
menningu og hvað sem er af því það þarf að búa til peninga.... 

Það sem skiptir máli er að veran hefur pólitíska reynslu af því að tilheyra 

minnihlutahóp eins og náttúran. Hún talar um macho element af spenningi og 

mikilli innlifun en fer samt strax yfir í að dýpka fórnarkostnaðinn, sem 

samkvæmt tvíhyggjuhugsun væri dæmt kvenlegt og tilfinningalegt en ég leyfi mér 

að túlka sem hreinræktaða skynsemi í takt við hugsanir Vandana Shiva með 

yfirsýn yfir heildaráhrif þess að skapa efnahagslegan gróða: 

...fórnarlömbin eru þessir bæjir og lítil samfélög sem hafa orðið 
fyrir því að það koma stór fyrirtæki inn sem taka yfir auðlindir 
hvort sem það er olía, gull eða vatn og taka yfir heilu 
samfélögin eins og er að gerast þarna fyrir austan. Og í svona 
litlu samfélagi eins og Íslandi, við erum bara 300 þúsund, þetta 
er auðvitað bara ótrúlegt að það komi hingað risafyrirtæki eins 
og Alcoa með sitt fjármagn og sitt power inn í svona land. Það 
vissu allir að 150 milljarðar, að blása því inn í samfélag yrði 
katastrófía... 

Náttúran snýst um viðskipti að svo miklum hluta til í skilningi nútíma 

virkjannasinna. Það er alveg á hreinu að veran vill tengja náttúruna og baráttuna 

yfir henni við viðskipti. Hún er afar pólitísk og veit nákvæmlega að það þarf að 
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horfa á stóru myndina til að skilja ástandið og kannski þannig ná tökum á því. 

Peningar skipta svo ofboðslega miklu máli. Tenging við bankahrunið haustið 

2008 varðandi fjármagnið sem streymdi inn í íslenskt efnahagslíf í kjölfarið á 

framkvæmdunum við Kárahnjúka er raunsæ eins og þær Þorgerður Einarsdóttir 

og Gyða Margrét Pétursdóttir (2010) hafa þegar sýnt fram á í kynjagreiningu 

sinni á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þegar ég spurði veruna hverjir græða 

mest á náttúrunni eða náttúruauðlindunum, þá var svar hennar á þessa leið: 

Ég veit það ekki, hverjir eru að græða mest, það er ekkert upp 
úr þessum auðlindum að hafa...orkuverðið er svo lágt, þannig 
að ekki einu sinni raforkufyrirtækin, þú veist virkjanirnar, þeir 
sem að reka þær....það eru kannski Alcoa sem eru að græða og 
erlendu stórfyrirtækin, ekki íslensk og ekki gróðurhúsabændur, 
engir innlendir. Það eru stórfyrirtækin sem eru að fá raforkuna 
á einhverju verði sem er nánast óþekkt. Búið að semja til 
þrjátíu eða fjörtíu ára.... 

...þeir eru að græða á þessari auðlind sem er þetta fallvatn og 
orkan, raforkan. En ég veit ekki hverjir eru að græða aðrir, 
auðvitað eru einhverjir að græða... 

Deilurnar um raforkuverð verða kannski alltaf til staðar, en orkufyrirtækin á 

Íslandi hafa selt raforkuna til erlendra stórfyrirtækja á mun lægra verði en 

almennir raforkunotendur eins og framkvæmdaveran upplýsti mig um:  

Markaðurinn sveiflast en þetta er rosalega stöðugur markaður 
og allir útreikningar þeir sýna af hverju...og þess vegna er 
orkuverð á Íslandi svona lágt til almennings, vegna þess að við 
byggjum þetta og þeir eru að taka á sig sveiflurnar á 
markaðinum, þeir eru að nota allan sólarhringinn en við náum 
að virkja á þann hátt að við erum að taka sveiflurnar, 
dægursveiflurnar í almenna markaðinum. 

Rök orkusölufyrirtækjanna eru meðal annars þau að affallið á næturnar sé svo 

mikið hjá almennum heimilisnotendum en þar gegni öðru máli með stórar 

verksmiðjur eins og álver sem keyra á fullri orku allan sólarhringinn allt árið um 

kring og nýta því hvern orkudropa til agna, ekkert affall þar. Þar með græða 

erlendu álfyrirtækin mest í orkukeðjunni, orkusölufyrirtækin græða aðeins 

minna, almennir borgarar græða minnst, jafnvel þó þetta sé sameign okkar allra. 
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Hagfræðingurinn og fjármálaverkfræðingurinn Valdimar Ármann gerir lágt 

raforkuverð að umfjöllunarefni sínu í skýrslu um efnahagsleg áhrif af rekstri og 

arðsemi Landsvirkjunar sem GAM Management hf. (rekstarfélag 

verðbréfasjóða) vann fyrir Landsvirkjun: 

Raforkumarkaður hefur breyst mikið erlendis undanfarinn 
áratug og hefur verð á sumum mörkuðum í Evrópu allt að 
fjórfaldast. Vegna langtímasamninga Landsvirkjunar við stærstu 
kaupendur er núverandi meðalverð nálægt því að vera 
sambærilegt við 10 ára gamalt Evrópuverð. Þannig er ekki 
grundvallar forsenda í greiningunni að raforkuverð haldi áfram 
hækkunum að okkar mati heldur er gert ráð fyrir að 
Landsvirkjun nái að sækja að einhverju leyti þær verðhækkanir 
sem hafa nú þegar átt sér stað. 

(Valdimar Ármann, 2011) 

Landsvirkjun er að selja orkuna á næstum því tíu ára gömlu verði og þeir stefna 

að því að ná upp hækkunum, væntanlega þegar samningar losna við núverandi 

stórkaupendur. Samkvæmt þessu gerir Landsvirkjun ekki ráð fyrir því að 

orkuverð í heiminum hækki mikið meira í framtíðinni, þrátt fyrir að 

raforkuiðnaðurinn sé alltaf að breytast. Þannig að með því að ná að knýja fram 

hækkanir á verðinu hér á landi í takt við núverandi verð í Evrópu þá ætti 

Landsvirkjun að skila vaxandi hagnaði í framtíðinni, sem vonandi skilar sér til 

þjóðarinnar. 

Þegar framkvæmdaveran var spurð út í raforkuverð var þetta svarið: ,,við 

erum að selja hana algjörlega á meðalverði“. Þegar rafmagnsverðið var gert opinbert 

kom í ljós að það var á lægstu töxtunum í heimi fyrir þess háttar magn af seldu 

rafmagni, stórnotendur fá hvergi eins lágt verð og á Íslandi (Andri Snær 

Magnason, 2006). Framkvæmdaveran hélt áfram: 

...maður vill alltaf í raun og veru fá hærri...maður getur alltaf 
beðið um meiri arðsemi. En arðsemin af svona framkvæmdum 
held ég að sé mjög ásættanleg miðað við annars staðar í 
heiminum. 
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Já, miðað við heimsmarkað, hún er ódýrust í Kanada og dýrust 
í Kína, orkan. Við erum að selja hana á mjög ásættanlegu verði 
á þeim tíma sem samið er, það sem við erum að selja í dag, þú 
veist nú er...það hafa orðið svo rosalega miklar breytingar, það 
eru orðin viðurkennd miklu meira gróðurhúsaáhrifin, þannig að 
græn orka í heiminum er að hækka og hefur verið að hækka. 
Líka á þessum uppgangstímum og við eigum eftir að sjá 
hvernig þróunin verður en til dæmis þessir samningar sem við 
erum að gera núna...það er miklu hærra verð... 

Verðið á raforkunni fer úr því að vera meðalverð yfir í að kallast ásættanlegt eins 

og hún orðar það hér að ofan. Svo bendir veran á hið augljósa í málinu, að græn 

orka er verðmætari orka en orka sem er fengin með óumhverfisvænum leiðum 

og því eigi verðið eftir að hækka í framtíðinni. Þannig getum við grætt á 

stórfenglegum virkjunum, en við verðum að selja orkuna á hærra verði og gera 

hagstæðari samninga. Það er því ljóst að orkufyrirtækin vilja skapa gróða, sem 

mestan gróða fyrir okkur. Við, íslenska þjóðin, eigum virkjanirnar víst saman og 

hún mun koma til með að skapa okkur gróða næstu áratugina samkvæmt 

framkvæmdaverunni og hún bætti við: 

Við eigum virkjunina, hún er að tikka inn, einhverjum 
milljónum, allan sólarhringinn, fjörtíu ár fram í tímann...ef þú 
opnar verslun, þá þættiru nú alveg ógeðslega góður 
samningamaður ef þú værir kominn með fjörtíu ára samning 
yfir einhverju sem væri að gefa þér tekjur 24 tíma á sólarhring 
næstu fjörtíu árin, með að selja skó eða eitthvað svoleiðis.  

Og það er oft sem verið er að tala um komandi kynslóðir, æji 
þú veist þeir eru að taka ákvörðun fyrir...en ef það er 
endurnýjanleg orka þá er náttúrulega best fyrir komandi 
kynslóðir að þú sért búin að byggja þetta og búin að borga 
þetta þegar þær taka við, þá fá þær bara gróðann... 

Gróðinn af virkjuninni er ljós, fyrirbærið býr til gróða allan sólarhringinn allt 

árið um kring og virkjunin er komin til að vera fyrir næstu kynslóðir Íslendinga 

eða þeirra útlendinga sem munu eiga erfðaréttinn að þeim auðlindum sem þegar 

hafa verið seldar til erlendra fjárfesta. Ef við skoðum Orkustefnu fyrir Ísland. Drög 

til umhugsunar, unnið fyrir Iðnaðarráðuneytið 2011 sjáum við vitnað í orð 
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forstjóra Landsvirkjunar, Harðar Arnarsonar frá Haustfundi Landsvirkjunar 

2010: 

Meðalverð seldrar raforku frá Landsvirkjun árið 2009 var 
$23,44/MWh, og meðalverð fjögurra ára 2006-2009 var 
$26/MWh...Fyrstu tvo mánuði 2010 var meðalverð til stóriðju 
$19,60/MWh en áætlað meðalverð ársins $27,50/MWh til 
almennra notenda...Meðalverð Nordpool-markaðarins árið 
2010 var 53,3 €/MWh eða sem svarar $71/MWh. 
Rafmagnsverð til iðnaðar innan OECD var árið 2010 að 
meðaltali yfir $100/MWh.  

(Iðnaðarráðuneytið, 2011b, bls. 28) 

Almennir notendur á Íslandi greiða meðalverðið 27,5$ fyrir hverja 

megawattsstund en meðalverð til stóriðju er 19,6$ fyrir grænu verðmætu 

vatnsaflsorkuna okkar. Meðalverðið á orku til iðnaðar innan OECD er aftur á 

móti vel yfir 100$. Erum við þá að tapa allt að eða meira en 72,5$ á hverja selda 

megawattsstund sem við seljum stórfyrirtækjum í áliðnaði. Alcoa og erlendu 

stórfyrirtækin eru talin græða mest af þeim sem hafa aðgang að íslenskum 

orkuauðlindum, en við gætum selt orkuna á hærra verði og gert hagstæðari 

samninga. Því græn orka er verðmætari orka en orka sem er fengin með 

óumhverfisvænum leiðum. Verðum við að gera okkur grein fyrir mikilvægi þess 

að búa yfir alvöru grænni orku og átta okkur á þverstæðunni sem leynist í því að 

selja hana í mengandi iðnað. Er eins og þessi veruleiki sé fjarverandi í orðræðu 

framkvæmdaveranna, að ávarpa og taka mengunina inn í heildarjöfnuna þegar 

kemur að því að framleiða og selja orku.  

 Náttúruvísindaverunni finnst verðið á raforkunni til stóriðjunnar of lágt 

og bendir um leið á kostnaðinn við að leggja raforkulínur, jafnvel undir fölskum 

formerkjum með það að markmiði að almennir borgarar þurfi líka á þessum 

búnaði að halda fyrir daglega raforkuneyslu og eigi því að borga með: 

Menn hafa bara keyrt verðið niður fyrir stóriðjuna. Ég held við 
séum að bera kostnað, við hinir fyrir stóriðjuna eins og t.d. 
með Suðurlínuna þegar verið er að reyna að koma þessari línu 
til Suðurnesja undir þeim formerkjum að þess þurfi hvort sem 
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er, sem er bara helvítis kjaftæði. Það þarf ekki ef menn mundu 
bara hugsa uppbygginguna á atvinnustarfseminni með öðrum 
hætti, þá þyrfti ekki þessar línur. En ef menn ætla að hafa álver 
þá þarf þessar línur. Hver á þá að borga línurnar? Ég segi 
álverið en eins og þeir eru að kynna sitt mál... 

Hér vísar náttúruverndarveran í raforkuverð eins og listaverurnar gerðu og fer 

með það skrefinu lengra og bendir á að ekki sé sanngjarnt að 

orkufyrirtækin/ríkið/íslenskir borgarar borgi fyrir línurnar sem þarf að reisa frá 

virkjunum og að verksmiðjunum.  

Kannski kallar hugtakið í spurningunni minni að græða fram neikvæðar 

hugsanir og þar af leiðandi skilyrta hugsun um að svara þannig að maður virðist 

ekki vera haldin gróðarfýsn eða fégræðgi? En þegar ég spurði stjórnmálaveruna 

um hverjir væru að græða mest af áður fyrr sameiginlegu auðlindunum okkar þá 

var svarið á þessa leið: 

Þeir sem að fengu úthlutað sjávarauðlindinni, óveiddum fiski 
og ófæddum fiski meira að segja. Þeir hljóta augljóslega að vera 
að græða, það er beinni tenging í gróðann hjá þeim heldur en 
hjá mér og þér. Það er á hreinu. Svo skildi maður ætla að 
orkufyrirtækin séu að græða en það er ekki alveg víst, það hafa 
nú ekki verið mjög gæfulegar fjárfestingar sem þau hafa gert, 
þannig að það er kannski ekkert víst að þau séu að græða neitt 
mikið. En þau eru að nota rosalega mikið af auðlindum.  

Stjórnmálaveran ávarpar fyrst sjávarauðlindina, sem hefur fyrir löngu verið 

ráðstafað í einkaeign valdavera. Við græðum ekki á henni eins og þeir sem eiga 

kvóta og leigja hann út. En svo dregur veran úr gróðanum sem orkufyrirtækin 

hafa eða hafa ekki eignast, því raunsætt mat verunnar og þekking hennar á þessu 

málefni er það að orkan var seld á afslætti, ríkið tók lán fyrir framkvæmdum og 

því er raunverulegur gróði stórfyrirtækja í orkuiðnaði takmarkaður og þannig er 

gróði okkar Íslendinga líka takmarkaður. En veran leggur áherslu á að vera 

sanngjörn í umfjöllun sinni og dregur um leið úr sambandinu sem orkufyrirtækin 

eiga við auðlindirnar í að tala um að þau séu að nota, í stað þess að segja nýta 

eða taka: 



 

113 

Ég held að það sé best að menn svona reyni að vera með sem 
sjálfbærust hagkerfi þannig að við séum ekki að flytja meira en 
við þurfum milli landa. Til dæmis orku, hér er náttúrulega flutt 
inn orka í stórum stíl, sem væri betra fyrir okkur að framleiða 
sjálf. Sama gildir í rauninni um álið, ef við erum að flytja það út, 
þá erum við að flytja út orku í stórum stíl. Það sem við erum í 
rauninni sáralítið annað að gera.  

Stjórnmálaveran hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig hægt sé að skapa meiri 

gróða fyrir samfélagið og er viss um að álversvæðingin sem hefur átt sér stað á 

Íslandi sé ekki til þess fallin að skapa eins mörg störf og gefið er til kynna í 

málflutningi þeirra sem vilja reisa fleiri álver. Þessi vera er verndarvera og hefur 

verið jaðarsett fyrir viðhorf sín eins og allar verurnar í þessari rannsókn. Meðal 

annars hefur hún verið sögð á móti iðnaði sem er þvert á móti, veran hefur 

hugmyndir um iðnað ýmis konar: 

Við erum ekki að skapa nein störf sem heitið getur, nema 300 - 
400 hræður sem vinna í einu álveri. Við erum ekki að skapa 
fullt af störfum með því að flytja út þessa orku. Ef til dæmis 
þessi orka væri nýtt í hátækniiðnaði þá sér maður fyrir sér að 
það geti verið miklu meira af störfum og hringiðu í kringum 
það. Miklu fjölbreyttari störf heldur en 350 eða hvað það er, 
starfsmenn í kerskála, með fullri virðingu fyrir því. 

Náttúruvísindaveran bendir á hvernig henni þætti í raun ákjósanlegast að nýta 

náttúruauðlindina sem felst í varmanum á Reykjanesi, smærri rekstrareiningar 

frekar en stórar.  

Ég myndi vilja miklu fremur sjá smærri rekstrareiningar, ekki 
eina risastóra verksmiðju [áætlað álver í Helguvík] sem þarf um 
það bil allan jarðvarma í landnámi Ingólfs. Þeir þurfa allan 
jarðvarmann frá Hengilssvæðinu og bara vesturúr í eina 
verksmiðju, þetta er bara stupid. Að fórna kannski fimm til sjö 
háhitasvæðum eða jarðhitasvæðum, til að búa til 350 störf, 
þetta er firra. Það væri miklu nær að fórna eða fara inn á þrjú af 
þessum sjö svæðum og skapa störf í þremur af fjórum 
byggðarlögum, þar sem yrðu kannski til 100 störf í hverju. 

Hér er veran sérstaklega að ræða um væntanlegt álver í Helguvík og þá 

orkuöflun sem enn á sér stað til að tryggja verksmiðjunni nægjanlega orku til 

rekstrargrundvallar. Veran þekkir svæðið sem virkja á vel og þekkir ferlið líka 



 

114 

ágætlega og er viss um að núverandi áætlanir um orkuöflun með 

jarðvarmavirkjunum dugi ekki til fyrir orkuþörf álversins. Veran útskýrir líka 

hvernig háhitasvæðin og vinnsla á þeim til orkusöfnunar geti virkað eins og 

námuvinnsla: 

Það fer eftir því hvers eðlis háhitasvæðið er eða heita svæðið, 
er þetta í tengslum eða er þetta ekki í tengslum...og ef það er 
ekki í tengslum þá er þetta í sjálfu sér og verður aldrei annað en 
námugröftur því það klárast....sums staðar er það þannig en 
annars staðar geta menn verið í meira langvarandi tengslum...en 
í báðum tilfellum snýst þetta um að flekasvæðið....náman sem 
slík hún í sjálfri sér getur aldrei orðið sjálfbær, hún er innan 
gæsalappa sjálfbær því auðvitað er þetta græn og góð orka og 
við eigum að nýta hana, það er sjálfsagt. 

Veran bendir á að líkurnar á því að orkuna þverri í sumum borholum við mikla 

notkun, þar sem stundum sé uppspretta orkunnar í tengslum við meiri orku en 

stundum ekki. Að auki getur virkni og hreyfing flekanna haft ófyrirsjáanleg áhrif. 

Það er sjálfsagt að nota þessa orku og virkja það sem við getum, en það borgar 

sig hugsanlega ekki að nýta þessa orku í svona stórum stíl, minni einingar eru 

viðráðanlegri: 

Ef menn á annað borð ætla að vera með risanotendur, á borð 
við álver, að þá er miklu skynsamlegra að nýta vatnsföll. Þá 
bara byggir þú stíflu og hún bara gefur þér tvöhundruð 
megavött á fyrsta degi eða svona því sem næst.  

Sé ætlunin að knýja álverksmiðju eða annað álíka orkufrekt fyrirbæri, þá er 

vissara að leita í orku sem hefur meiri kraft og við höfum meiri þekkingu í að 

beisla eins og fallvötn.  

 

Áherslurnar í umræðunni eru eins og áður hefur komið fram tengdar gróða, 

auðlindasölu og hugmyndum um gróðasköpun. Verndarverurnar leggja áherslu á 

að það verði að taka inn í allan kostnað af gróðasköpun til dæmis reiknast það 

sem kostnaður fyrir almenning að borga fyrir rafmagnslínur sem þarf fyrir 

orkufrekar verksmiðjur. Það má deila um hvort það sé sanngjarnt að íslenska 
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ríkið eða þegnar þess borgi fyrir rafmagnslínurnar sem þarf að reisa frá 

virkjunum og að verksmiðjunum. Einnig er mikilvægt að nota okkur viðeigandi 

orkuuppsprettur sem við höfum þekkingu á eins og fallvötn til þess að framleiða 

orku fyrir stórnotendur. Horft á í hnattrænu samhengi verður ljóst að 

grunnefnin sem þarf til framleiðslunnar eru ekki til hér og því er kostnaður 

töluverður mengunarlega séð bæði hvað varðar flutning á efnum og 

grunnframleiðslu (námuvinnsla). Stóra myndin dregur líka athyglina að 

alþjóðakerfinu og samhenginu við stríðsrekstur, fórnarkostnaður álframleiðslu 

og stóriðjustefnu sem ekki ber virðingu fyrir heildarlífkerfum jarðarinnar eða 

smáþorpum (Mies og Shiva, 1993). Samkvæmt tvíhyggjuhugsun er það 

hugsanlega kvenlegt og tilfinningalegt að draga athygli að þessu, en það má alveg 

eins túlka það sem hreinræktaða skynsemi verndarveranna með yfirsýn yfir 

heildaráhrif þess að skapa efnhagslegan gróða (Warren,1999).  

 

Fjármagn er vald sem stýrir þekkingu 

Verurnar voru allar sammála því að fjármagn vantaði sárlega fyrir málefni, 

stofnanir og samtök sem hafa náttúruverndarmál á sinni könnu. Stjórnmálaveran 

lýsti því eins og fleiri verndarverur hvernig fjárskortur til náttúruverndarsamtaka 

og stofnana hefur neikvæð áhrif á baráttuna. Til dæmis bendir veran á hvernig  

mat á umhverfisáhrifum er stýrt af fjársterkum aðilum (orkufyrirtækjum) sem fá 

viðkomandi stofnun til að gefa út mat sem hentar fyrirtækinu en ekki náttúrunni: 

Náttúrufræðistofnun Íslands, henni er gert að gera út á 
sértekjur, það hefur verið svo léleg fjárveiting til þessarar 
stofnunnar að þeir hafa þurft að vera í því að hösla verkefni 
hér og þar. Þannig að í praxsís virkar þetta þannig að 
Landsvirkjun þeir senda Náttúrufræðistofnun út af örkinni til 
þess að skoða svæðin sem að Landsvirkjun er að fara að 
eyðileggja. Og það er svokallað umhverfismat, eða hluti af því. 
Þannig eru virkjanaaðilar sem forgangsraða verkefnum 
Náttúrufræðistofnunar í krafti þess hvað Náttúrufræðistofnun 
er fjársvelt. Það náttúrulega gengur ekki upp. En svona er þetta 
bara. 
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Veran þorir að nafngreina þau fyrirtæki sem taka þátt í þessu spili sem leikurinn 

um nýtingu á náttúruauðlindunum er. Hér eru náttúruverndandi ríkisstofnanir 

fjársveltar og á köflum neyddar til þess að treysta á þesslags sérverkefni (keypt 

umhverfismat) til að fjármagna verndarstarfið sem á að vera meginmarkmið 

stofnananna. Verndarstarf er þannig hugsanlega kostað með eyðileggingu eða 

óafturkræfum breytingum á svæðum sem áður hefur náðst sátt um að vernda, 

sýnir þetta endurspeglun á forgangsröðun stjórnvalda í náttúruverndarmálum.  

Önnur náttúruvísindaveran ávarpaði einnig hvernig fjármagnsskortur 

takmarkar áhrif náttúruverndar og hefur áhrif á vægi samtaka og opinberra 

stofnanna sem hafa með málefni náttúruverndar að gera:  

Þannig að ég held að það sé mikilvægt þegar kemur að 
framtíðarsýn að ýmis félög sem hafa náttúruna á einhvern hátt 
á sinni könnu hvort sem það er þá vernd náttúrunnar eða 
útivist eða eitthvað svoleiðis. Að þau hafi meira vægi. Við 
sjáum að það eru milljarðar, ég ætla ekkert að fara að leika mér 
með einhverjar tölur, það eru alveg gríðarlegir peningar settir í 
allskonar íþróttafélög á Íslandi. Það eru margir margir 
milljarðar....þú veist ég er ekki þar með að segja að það eigi ekki 
að setja peninga í íþróttir alls ekki... 

Veran tekur íþróttafélög sem dæmi um samtök sem ríkið styrkir með gífurlegum 

fjármunum á ári hverju. Hann er ekki tilbúinn að hafna íþróttum, kannski af því 

hann veit hversu stóran hluta þær skipa í lífi margra mannvera. En með því að 

hafna íþróttum þá væri veran að ráðast á stórt valdakerfi, með gagnrýni sinni. 

Því íþróttir virðast hafa ákveðið forræði yfir öðrum tómstundamálaflokkum á 

Íslandi. En veran velur að gera það ekki, enda hálfhvíslaði hún hluta af þessari 

gagnrýni á styrki ríkisins til íþróttafélaga. Tók þetta sem dæmi en leggur gríðar 

áherslu á það í lokin að meina ekki að það eigi að sleppa því að setja fjármagn í 

íþróttir. Að ríkið styrki íþróttastarfið með milljónaframlögum og jafnvel 

milljarða, séu sveitarfélögin og borgin talin með, á meðan samtök sem vinna 

fyrir  náttúruna fá litla eða enga styrki frá ríkinu. Sem eru þá styrkir frá ríkinu 

sem félögin þurfa að berjast um eða styrkir frá orkufyrirtækjum í einkaeign 

(erlendri jafnvel) sem borga fyrir ákveðna og jafnvel ritstýrða umfjöllun 
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virkjanasinnum í hag. Skoðum hluta úr skýrslu stjórnar Náttúruverndarsamtaka 

Íslands fyrir starfsárið 2002-2003, en hún var lögð fram á aðalfundi samtakanna 

11. júní 2003: 

Í samræmi við samstarfsyfirlýsinguna fengu 
Náttúruverndarsamtök Íslands 1200 þúsund króna 
rekstrarstyrk fyrir árið 2002, auk 300 þúsund króna í ferðastyrk. 
Það var nokkuð minni upphæð en hefði orðið ef 
umhverfisráðherra hefði staðið við það samkomulag sem fólst í 
samstarfsyfirlýsingunni. Nefnilega að meirihluti þess fjár sem 
veittur er til að styrkja frjáls félagasamtök færi í rekstrarstyrki en 
ekki styrki til einstakra verkefna. Fæst samtök geta staðið að 
rekstri slíkra verkefna. Þau eiga nóg með að reka sjálf sig. 
Umhverfisráðherra ákvað hins vegar að af þeim 8 milljónum 
sem veittar voru samkvæmt fjárlögum 2002 til að styrkja frjáls 
félagasamtök á sviði náttúruverndar skyldu einungis 3 milljónir 
fara í rekstrarstyrki, 900 hundruð þúsund fóru í ferðastyrki og 
4,1 milljónir skyldu fara í einstök verkefni. Þannig vildi 
ráðherrann hafa hönd í bagga með hvað samtökin tækju sér 
fyrir hendur. 

(Náttúruverndarsamtök Íslands, 2003) 

Helmingur fjársins sem samtökin voru styrkt með á þessum tíma var fé 

eyrnamerkt sér verkefnum, væntanlega í þágu ,,rannsókna― á væntanlegum 

framkvæmdasvæðum fyrir orkuiðnaðinn. Veran heldur áfram: 

En þetta segir svolítið um forgangsröðun. Við erum að setja 
alveg gríðarlega peninga í þessar samkeppnisíþróttir...ég vil 
kannski ekki segja að það eigi að minnka þá peninga en það er 
alveg ljóst að það ætti að setja mun meiri peninga í ýmisskonar 
frjáls félagasamtök sem að lúta að náttúrunni, umhverfisvernd 
og útivist, það held ég sé alveg ljóst.  

En það er auðvitað tregða til þess að gera það, auðvitað er í 
fyrsta lagi samkeppnin um peningana, svo er það tregða til 
breytinga. Og það er auðvitað tregða sem kemur bæði frá 
stjórnvöldum og stofnunum stjórnvalda og fyrirtækjum, til þess 
að það séu settir peningar í þennan vettvang, það er alveg ljóst. 

Þetta er spurning um mikilvægi fyrir samfélagið og forgangsröðun ríkisins og 

annarra áhrifamikilla stofnanna. En tregðan er til staðar og er það augljóst að 

hennar mati, tregða til að sinna þeim málaflokkum sem koma að náttúruvernd. Í 
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raun skapar það aðeins hindranir fyrir framkvæmdasinna í náttúrunni að veita 

fjármagni (lesist vald) í samtök sem berjast fyrir náttúruvernd og 

þekkingarsköpun um auðlindir náttúrunnar. Fjármagn er vald, því í krafti þess er 

hægt að stýra umræðunni og jafnvel eins og í þessu tilfelli þá stýrir 

fjármagnsvaldið þekkingarsköpuninni upp að vissu marki, fjármagn hefur áhrif! 

Náttúruvísindaveran hafði ákveðnar skoðanir á þessu máli en gætti þess að 

verða ekki of gildishlaðin í máli sínu, en lagði þeim mun ríkari áherslu á að koma 

með hugmyndir um lausnir frekar en að einblína um of á neikvæðar hindranir í 

valdastrúktúr samfélagsins. 

Umhverfisráðherrann Svandís Svavarsdóttir hefur verið ein af þeim sem 

ég hef fylgst gaumgæfilega með á opinberum vettvangi, kemur hún inn í 

rannsóknina mína sem opinber stjórnmálaverndarvera. Hefur hún haldið nokkur 

erindi og ávarpað samkomur og fyrirlestra sem tengjast kyni og 

loftslagsbreytingum þar sem gerð er tilraun til að svara spurningunni: Hvernig 

hafa loftslagsbreytingar áhrif á konur? Þær þurfa jú velflestar að sækja vatnið í 

brunna sem eru langt frá búsetustað þeirra. Þetta er staðreynd sem þarf að hafa 

með í umræðunni um náttúruvernd og jafnrétti, en hér þarf líka að ávarpa kerfið 

sjálft, stokka upp og ætlast til þess að hluti af lausninni sé að hafa karla með í 

umræðunni. Alla karla, ekki bara sem einsleitan hóp valdhafa sem hafa áhrif á  

ákvarðanatökur. Og það eru valdaverurnar sem þarf að fá til að breyta hegðun 

og atferli þegar kemur að náttúruverndarmálum. Þeir hafa mestu áhrifin og 

stórfyrirtækin sem eru eignir þeirra samkvæmt Baumann (2004). Það er gott og 

blessað að vera með kynjagleraugu en það verður að eiga við alla, ekki ræða 

konur einungis þegar kemur að loftslagsbreytingum, nema þá til þess að sýna 

hversu kynjaður vandinn er. En þegar ræða á lausnir þarf að hafa alla hópa með, 

konur, karla, valdhafa, framtíðarkynslóðir og náttúruna. Ráðherrann talaði um 

að Umhverfisráðuneytið væri kona, sem tækist á við kvenleg málefni, með konur 

við stjórnvölinn og ekki beint vinsælasta ráðuneytið fyrir strákana. Náttúran er 

mjúkt mál, með lítið bolmagn fjárhagslega og fellur í mjúka flokkinn. En þegar 

við tökumst á við þau er mikilvægt að ávarpa ekki aðeins konur, því stóra 
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samhengið er sam-mannlegt og fjárhagslegt. Annað sem komið hefur fyrir oft í 

náttúruverndarbaráttunni, eflaust í öllum baráttum þar sem tekist er á um vald 

og fjármagn, er hvernig persónulegar árásir á verndarverur verða til þess að 

málefnið sem á að skipta öllu máli hverfur í skítapolli níðvísna og árása á sjálf 

þeirra sem eru á jaðrinum. Ásamt því sem orðræða þessi í anda persónuárása 

hefur áhrif á þekkingu þeirra sem ekki eru í hringiðu baráttunnar og verður 

jafnvel til þess að almenningur haldi þeim lifandi í eigin orðræðu um þetta 

málefni. Úthugsuð persónuárás virkjanasinnans verður að lifandi goðsögn, um 

verndarsinnann sem á helst heima í fortíðinni, vill ekki virkja neitt og beitir sér á 

móti framförum. 

Rifjum upp hvað það er að vera á jaðrinum, það er að vera á einhvern 

hátt eða tilheyra hóp sem hefur ekki sömu réttindi og aðrir valdameiri í 

samfélaginu, þeir sem hafa valdið skapa viðmið sem raðar fólki eða málefnum á 

miðjuna sem „skipta máli― en á jaðarinn fara þeir, þær, þau sem ekki ná þessum 

viðmiðum, sem stundum er kölluð gagnkynhneigð forræðishyggja (Seidman, 

2003). Í Fréttablaðinu þann 11. mars, 2011, birtist viðtal við 

Umhverfisráðherrann:  

Við erum ennþá að deila um hvort umhverfissjónarmið eigi rétt 
á sér fyrir höfuð. Málsmetandi menn í forystu atvinnulífsins 
stinga meira að segja upp á því í fullri alvöru í virðulegum 
viðtölum að það eigi að leggja ráðuneyti umhverfismála niður. 
Nágrannaþjóðirnar eru einfaldlega komnar lengra í þessari 
umræðu, þar þurfa menn ekki að standa í varnarbaráttu fyrir 
því að málaflokkurinn sé til.  

(Brjánn Jónasson, 2011)  

Hér kemur fram að helsta baráttumál umhverfisráðuneytisins er það sama og 

baráttumál náttúrunnar, baráttan fyrir tilvistargildi sínu. Náttúruvernd er svo 

kyrfilega jaðarsett að tilvist hennar verður að baráttumáli fyrir þær verur sem 

vilja vernda. Þannig fer orka sem ætti að nýtast baráttunni fyrir náttúruvernd í 

baráttu við valdhafa sem vilja ekki taka þátt í eða heyra minnst á umræðu eða 

aðgerðir í þágu náttúruverndar. Á meðan þetta á sér stað verður þekkingin sem 
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er til staðar að næstum því engu. Þeir sem stýra geta ráðið því hvaða málaflokkar 

fá umfjöllun, fjármagn og tilvistarrétt: 

Stjórnmál eru fyrst og fremst vettvangur karla, búin til á 
forsendum karla. Svo koma konur og reyna að búa sér til rými. 
Það sama gildir sennilega um umhverfismál sem málaflokk. 
Hann kemur inn í umhverfi þar sem ekki er gert ráð fyrir 
þessum sjónarmiðum. Á sama hátt eru umhverfismálin að 
reyna að fóta sig í umhverfi þar sem ekki er gert ráð fyrir þeim. 
Þegar kona tekur mikið pláss undir merkjum þessa málaflokks 
verða mögulega mögnunaráhrif á báða bóga. 

(Brjánn Jónasson, 2011) 

Svandís minnist á hvernig það að vera kona, femínisti og starfa að 

umhverfismálunum magnar upp umræðu sem fer í þennan farveg persónulegra 

árása. Til að tengja við fræðin minni ég á umfjöllun um markvissa jaðarsetningu 

t.d. kvenlægra eiginleika í samhengi við tvíhyggjuna og strauma hennar (Bartky, 

1998). Það hafa verið gefin út skotleyfi á umhverfisráðherrann, Svandísi, sem 

andstæðingar umhverfisverndar hafa óspart nýtt sér. Hún veltir því fyrir sér 

hvort það sé vegna þess að málaflokkurinn sé svo nýr, að ræða umhverfisvernd 

og að taka rými fyrir hana í samfélagsumræðunni. Það sé rými sem sé tekið frá 

valdhöfum sem séu ekkert of sáttir við það, því í þessu rými býr 

framtíðargróðinn. 

Vernd kemst aldrei fyllilega inn í umræðuna, nær í raun aldrei eyrum 

allra. Berst fyrir því að fá hljómgrunn um leið og orkan fer að miklu leyti til í að 

verja eigið sjálf sem liggur undir stöðugum árásum valdhafanna. Verndarverur 

eru hakkaðar í spað með lélegum spurningum af óhliðhollum spyrlum þá sjaldan 

sem þær komast alla leið í birtingu fjölmiðlanna sem almenningur hefur virkan 

aðgang að eins og fjallað var um í fimmta kafla. Í ofanálag lesa fáir ef einhverjir 

greinarnar sem fá birtingu í fjölmiðlunum, eða þykjast hafa lesið þær og 

takmarkast þannig umræðugrundvöllur um verndun og hóflega nýtingu á 

náttúruauðlindum æ frekar. Umræðan er einhliða, virkjunarsinnum í hag og 

verndarverurnar eru jafnvel hræddar við þetta ógnarvald sem þeir hika ekki við 
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að beita. Þannig helst baráttan í neikvæðu fari, enginn græðir í raun og veru ef 

allur tíminn fer í persónulegar árásir og gagnárásir. Þarfast væri fyrir okkur öll að 

losa okkur við egóið, taka persónuna út úr dæminu og leggja áhersluna á og 

orkuna í að leysa sameiginlegu málin og finna skynsamar leiðir til þess að nýta 

auðlindirnar. Á meðan umhverfisráðuneytið og starfsfólk þess er jaðarsett í 

umræðu sem ætti að vera þeim fullkomlega viðkomandi, þá viðhelst þetta 

tvíhyggjuviðhorf sem setur náttúruna og málefni hennar á básinn sem inniheldur 

kvenlæga eiginleika. Um leið takmörkum við þekkingarsköpunina með því að 

jaðarsetja svona mikilvæga málsaðila eins og Umhverfisráðuneytið.  

Náttúruvísindaveran ræddi um mikilvægi annars konar þekkingu sem 

vert er að hlúa að og vernda frá jaðarsetningu. Hvernig hún vex og verður til á 

breiðum vettvangi fjölbreyttrar reynslu í samtökum sem koma að náttúruvernd.  

Eins verður líka til í svona félagasamtökum af því að þau eru 
svona breiður vettvangur oft á tíðum, stundum verður breiður 
vettvangur um lítil mál eða einstök mál. En það er samt fólk úr 
öllum áttum sem er í þessum félögum, þannig að það verða til 
margar hugmyndir og getur verið mjög mikil þekking til staðar. 
Svona víðfeðm þekking sem að kemur til dæmis ekki upp á 
svona stofnunum þar sem er svona mikil sérfræðiþekking. 

En veran ræðir í þessu sambandi hvernig fjármagn hefur áhrif á rekstur samtaka 

sem koma meðal annars að náttúruverndarmálum og takmarka þannig í raun og 

veru þá þekkingarmyndun sem gæti átt sér stað í samtökum mannvera sem hafa 

víðtækan áhuga á náttúrunni. Þekking sem er til staðar og getur nýst okkur til að 

byggja upp og vernda íslenskar náttúruauðlindir, hvort sem um ræðir 

orkuauðlindir eða hreinlega staði sem vernda þarf gegn mannlegum ágangi 

vegna og fyrir ferðaiðnaðinn. 

 

Hér að ofan kemur fram hvernig fjármagn getur haft áhrif á þekkingarsköpun og 

jafnvel á ferlið þegar mat á umhverfisáhrifum fer fram fyrir framkvæmdir í og 

við náttúruna. Matinu er stýrt af fjársterkum aðilum sem fá viðkomandi stofnun, 
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sem á að vera málsvari náttúrunnar, til að gefa út mat eftir hentugleika þess sem 

hefur fjármagnið. Náttúruverndandi ríkisstofnanir eru samkvæmt þessu 

fjársveltar og þannig neyddar til þess að treysta á sérverkefni til fjármögnunar á 

verndarstarfi, sem ætti að vera meginmarkmið stofnunarinnar. 

Umhverfisráðuneytið er flokkað eins og konur, orðræðan er lifandi og 

verndarverur þykja sjálfsagt skotmark persónuárása þeirra sem eru verndun 

andstæðir. Fjármagnsskortur takmarkar áhrif náttúruverndar og hefur áhrif á 

vægi samtaka og opinberra stofnanna sem eiga að sinna málaflokknum. 

Fjármagn er vald því í krafti þess er umræðunni stýrt í ákveðinn farveg og 

ákvarðanatakan mótast út frá þessu öllu. Fjármagnsvaldið stýrir 

þekkingarsköpuninni og hefur áhrif á rekstur samtaka sem koma meðal annars 

að náttúruverndarmálum. Þannig takmarkast þekkingarmyndun sem annars gæti 

átt sér vísan og öruggan stað í þess lags samtökum. Ein veran lagði ríka áherslu á 

að þekkingin sem er til staðar innan grasrótarsamtaka geti nýst okkur til að 

byggja upp og vernda íslenskar náttúruauðlindir. En með því að jaðarsetja 

þekkinguna sem er til staðar í öllum röðum verndarvera þá erum við að hætta 

þekkingunni sem þarf til þess að viðhalda og bæta jafnvægi náttúrunnar. 

Þekkingu sem ekki má tapast en sem er engu að síður unnið markvisst af 

valdhöfum að því að eyða, þagga eða læsa í hættulegum mýtum (Warren, 1999). 

 

Frekur ferðaiðnaður 

Ef við ætlum að nýta þær auðlindir sem íslenskt umhverfi og náttúra hafa upp á 

að bjóða þá verðum við að skipuleggja það mjög vel. Það sama gildir fyrir 

ferðaiðnaðinn og fyrir orkuiðnað, það má ekki ganga of langt og missa sjónar á 

heildarmyndinni. Ein listaveran sem hefur unnið mikið við ferðaþjónustu leggur 

ríka áherslu á þetta áður en hún ræðir síðan hvernig við getum framkvæmt 

skynsamlega og forðast neikvæðar útkomur ferðaiðnaðarins: 

Og ég myndi setja mikla spurningu við ferðaþjónustuna, ég 
held það þurfi að vanda sig mjög. Og vera ekkert endilega að 
ætla núna, af því núna finnst mér vera bara þú veist ókei, 
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þorskurinn farinn, síldin farin, getum ekki verið lengur með 
álvæðingu endalaust. En nú er það hótelvæðing og túrismi, 
allstaðar á að byggja hótel. Þetta er svarið við öllu. Bíddu nú, 
fyrirgefðu það er bensínverð, olíuverð fer hækkandi í 
heiminum. Það mun kosta meira og meira að fljúga hingað. Við 
erum algjörlega háð því að olíuverð fari ekki upp úr öllu valdi. 

Ætlum við að setja öll eggin aftur í sömu körfuna. Ætlum við 
núna aftur að einblína á heildarlausnina, ég bara trúi þessu ekki. 
Og við erum alltaf bara hér og nú, við ætlum að græða núna. 
Svo kannski kemur einhver seinna og þá verður allt orðið 
gjaldþrota og við stöndum með tóm hótel út um allt og 
offramboð....ég vil líka að við pössum upp á þegar verið er að 
deiliskipuleggja hálendið okkar og það eru vissir staðir sem eru 
bara fyrir gangandi fólk. Eins og ég er að lýsa, svona ferðir eins 
og ég, ég myndi segja að það eru ekki mjög margir sem fara í 
þessar ferðir, þetta er lítill hópur...hann er svo verðmætur... 

Tilvistargildi náttúrunnar er magnað og oft notað sem rök í baráttunni fyrir 

náttúruvernd en veran lætur þau rök ekki nægja, þrátt fyrir mýtuna um listaveru 

sem berst fyrir verndun fyrirbæra út frá tilfinningalegum rökum. Hún er hlynnt 

ferðaþjónustu en finnst framtíðarskipulag vanta, það er ekki nóg að vera með 

framtíðarsýn og framkvæma eins og brjálæðingar. Aðgengi fyrir alla er jákvætt 

upp að vissu marki, því ekki ætti að raska allri náttúru til þess eins að skapa 

aðgengi, því um leið erum við búin að koma í veg fyrir markaðssetningu á 

ósnortnum svæðum sem ákveðinn hópur ferðamanna (erlendra og íslenskra) 

sækist sérstaklega eftir að komast á eða sjá, jafnvel úr fjarska. 

  

Samantekt 

Græn orka er ekki græn þegar hún er nýtt í mengandi iðnað. Við sölu grænnar 

orku á Íslandi verður að horfa á heildarmyndina og setja framleiðsluferlið í 

samhengi við hnattvæðingu og reikna með alla hugsanlega kostnaðarliði. Græn 

orka er verðmætari en aðrar mengandi orkuuppsprettur eins og kjarnorka. 

Gróðinn að skila sér til samfélagsins eða í það minnsta til stjórnvalda, sem hann 

gerir t.d. ekki undir núverandi orkuverðssamningum við stórframleiðendur áls á 

Íslandi. Gróðinn skilar sér til alþjóðlegu stórfyrirtækjanna sem eiga 
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álverksmiðjurnar (Mies og Shiva, 1993). Fjármagn er vald sem stýrir þekkingu og 

hefur áhrif á hvernig málaflokknum náttúruvernd er sinnt. Einnig hefur 

fjármagnið m.a. þau áhrif að styrkja valdhafa í því að jaðarsetja verndarverur 

með orðræðu og stýrir þekkingarsköpun í farveg sem hentar vel til að rökstyðja 

við frekari stórframkvæmdir (Warren, 1999). Ferðaiðnaður er einn af þáttunum 

sem við getum litið á sem eina af auðlindum náttúrunnar. En sé ætlunin að 

byggja upp ferðaiðnað þá þurfum við að fara okkur hægt og hugsa vel út hvert 

einasta skref, taka okkur aðrar þjóðir til fyrirmyndar sem tekist hefur vel upp 

með að viðhalda náttúrulegu jafnvægi í samvinnu við ferðaiðnað og umferð 

mannvera um svæðið, en farið verður betur í það í næsta kafla. 
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7. kafli. Gæðagróði 

Í sjöunda kafla, grænum gæða gróða, verður horft sérstaklega á gæðahugmyndir 

verndarveranna um gróða. Skoðað verður hvaða hugmyndir verurnar hafa um 

ferðaiðnaðinn, þá verður farið í hugmyndir þeirra um hvernig megi græða á 

þekkingu og að lokum kíkjum við á orkustefnu í jákvæðri merkingu. Shiva 

(2003) hefur lagt ríka áherslu á að leggja þurfi betur við hlustir á raddir og 

hugmyndir þeirra sem ekki eru valdhafar, í þessu tilfelli þeirra sem vilja vernda 

náttúruna um leið og skynsamleg nýting á sér stað. Fyrsti undirkaflinn ber heitið 

Fagur ferðaiðnaður, annar kaflinn Þekking sem græða má á og sá þriðji Ríkur 

orkuiðnaður. 

 

Fagur ferðaiðnaður 

Ferðaþjónustufyrirtæki sem ganga ágætlega núna, þau eru að 
græða af því við eigum þessa náttúru og getum boðið upp á 
hana og þetta er ókeypis. Þú getur farið með hópa og þeir 
borga ekkert fyrir aðgengið að henni...Þú ferð bara og stofnar 
þína skrifstofu og þú getur hleypt inn eins mörgum og þú vilt. 
Þú ferð út um allt og það verður eftir virðisauki í landinu og 
þetta er í rauninni svo mikið jafnræði...sérstaklega með tilkomu 
netsins, þá geta eiginlega allir farið að markaðssetja sig. Einhver 
grasalyfjabóndi á Melrakkasléttu gæti farið að markaðssetja sig 
og sín sérkenni. Og það geta allir farið á netið, farið í sínum 
litlu bílaleigu-Yaris og þetta skilar inní landið...þetta er eins og 
háræðarnar, þetta fer inn í háræðarnar á landinu, 
ferðaþjónustan. Ef það er vel að þessu staðið þá skilar þetta 
gróða inn fyrir alla, út um allt land... 

Ferðaþjónustu-listaveran talar hér um muninn á gróða tengdum skynsömum 

ferðaiðnaði og gróðanum sem myndast við virkjanaframkvæmdir. Hann er sá að 

virkjanagróðinn tengist frekar óafturkræfum breytingum, eins og námuvinnslu, 

sem verða á náttúrunni til þess að gróðinn geti myndast. Eitthvað sem ætti að 
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forðast að smiti ferðaiðnaðinn um of með offari í byggingum hótela og 

malbikun á náttúruperlum Íslands með aðgengi fyrir alla í huga: 

...í staðinn fyrir stóriðjuna sem setur mikið púst í eitt lokað 
svæði, einhver Reyðarfjörður, Egilsstaðir...sjúmm og splatt og 
ryður öllu í burtu og það þarf að loka litlu fyrirtækjunum, það 
gefast allir upp af því það er bara eitt stórt. Á meðan 
ferðaþjónustan eins og hún er í dag og með tilkomu netsins þá 
er þetta orðið meira svona ligesom tengt, þetta fer út um allt og 
það hentar svo vel. Góð landsbyggðapólitík er að styðja við 
ferðaþjónustu, hún í raun og veru styður allt út um allt land. 
Það er líka gróðinn, þetta er gott fyrir atvinnulífið í landinu..... 

Listaveran hefur ágætis sýn yfir það hvernig Íslendingar geta skapað meiri gróða 

með því að nýta náttúruauðlindirnar. Hún minnist á netið sem enn einn 

möguleika í því að skapa tekjur og nýta gróðamöguleikann sem í óspilltum 

náttúruauðlindum felast. Eitthvað sem allir hafa aðgang að og allir sem hafa 

áhuga og tök á geta tekið þátt í. Allt frá markaðssetningu á séríslenskum vörum 

yfir í að opna ferðaskrifstofur sem taka á móti hópum og fara með þá út í 

náttúruna, sem er enn sem komið er opið öllum og yfirleitt án sérstakra 

aðgangsgjalda. Að nýta okkur það sem við eigum, standa vörð um það og græða 

það upp til þess að njóta áfram gróðans. Skoðum hluta niðurstaða 

ferðaþjónustureikninga fyrir árin 2000 – 2006 frá Hagstofu Íslands en þar kemur 

m.a. fram að: 

Árið 2006 námu heildarkaup á ferðaþjónustu innanlands 
tæplega 135 milljörðum króna, eða sem svarar 11,5% af 
landsframleiðslu. Kaupin skiptust þannig að kaup erlendra 
ferðamanna voru 70,6 milljarðar króna eða 6% af 
landsframleiðslu, neysla heimilanna var um 56 milljarðar eða 
4,8% af landsframleiðslu og kaup fyrirtækja og opinberra aðila 
voru 8,2 milljarðar króna eða 0,7% af landsframleiðslu. 

(Hagtíðindi, 2008) 

Sé meðaltalið frá 2000 – 2006 tekið inn í myndina á ferðaþjónustan um 4,5% 

hlut af landsframleiðslu. Ferðaiðnaðurinn er greinilega í vexti og við getum vel 

grætt á því að leggja rækt við hann. Önnur listaveran leggur ríka áherslu á hversu 

hrein og óspillt íslensk náttúra er: 
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Já ég skil alveg að reyna að hemja náttúruna, ég meina 
peningurinn vill, það er í rauninni hið kapítalíska format að 
hemja hana, ég meina það eru alveg tuttugu ár síðan ég var í 
sveit í Frakklandi í Normandí og ég var hjá æðislegum bónda 
sem langaði svo til að verða lífrænn bóndi en hann sagði að 
jörðin sem hann á að það tæki hana marga tugi ára að jafna sig 
eftir eiturefnin sem búið er að gefa henni. Hann sæji það ekki í 
sínum líftíma að það lagaðist...þú sérð þá hvernig Evrópa er 
orðin hvernig Ameríka er orðin og við megum ekki fara 
þangað... 

Það er í raun heimskulegt að ætla að menga upp hugsanlega eina af síðustu 

,,hreinu― landspildum á jörðinni okkar. Hér óskar listaveran þess að allir 

Íslendingar gæfu sér tíma til að hlusta á erlendar þjóðir sem hafa reynslu af því 

að eiga ekkert ómengað land eftir. Möguleikarnir eru endalausir til gróða en fyrst 

verðum við að átta okkur á að með því að ofvinna og menga tiltölulega ósnortin 

svæði á Íslandi erum við að minnka líkurnar á því að halda í þetta sem kallast 

hrein náttúra. Náttúruauðlindir geta gefið af sér næstum endalaust sé ekki of 

mikið af þeim tekið í einu og þessum svæðum haldið frá mengandi 

verksmiðjuframleiðslu sem ber aðeins iðnbyltingarkeim af sér og gefur þar með 

til kynna afturbata okkar samfélags um hundrað ár eða svo (Andri Snær 

Magnason, 2006).  

Stjórnmálaveran sem ég ræddi við hafði líka ákveðnar hugmyndir um 

gróða þegar ég spurði hana beint út í hvernig við gætum grætt á náttúrunni. Þar 

kemur hugtakið sjálfbærni til umræðunnar og um leið og það hugtak er tekið 

alvarlega þá er í raun hægt að hætta að hugsa aðeins um efnahagslegan gróða og 

líta á fleiri uppsprettur gæða fyrir okkur en í peningalegum skilningi. 

Ég meina við þurfum náttúrulega að lifa á náttúrunni með 
einhverjum hætti, það þarf bara að vera sjálfbært. Og hvort við 
köllum það að græða eða eitthvað annað jú jú sjálfsagt má kalla 
það að græða en kannski mundi ég frekar segja að náttúran...við 
þurfum að nýta náttúruna þannig að hún framfleyti 
samfélaginu. Þá er ég ekki bara að tala um efnahagslega eins og 
maður kannski fókuserar allt of mikið á heldur líka skoða 
samfélagslegu áhrifin af því. 
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Þegar maður talar um samfélagsleg áhrif þá er nú ýmislegt sem 
að núna er orðið mikilvægt í því. Núna er orðin mikil vakning í 
því að skoða áhrif útivistar á geðheilsu og ekki síst fyrir 
borgarbörn. Áhrif útivistar á geðheilsu almennt. Það virðast 
vera mikil tengsl þar á milli og þar getur samfélagið grætt á 
náttúrunni með allt öðrum hætti en krónum og öðru. Bara svo 
dæmi sé tekið. Þetta þarf allt að hugsa. 

Mjög hógvær hugsun hjá verunni að mega framfleyta okkur en ekki ofnota. Hér 

bendir hún líka á hversu mikilvæg útivist er til dæmis fyrir geðheilsu, minnir á að 

við njótum góðs af náttúruauðlindum á svo marga vegu. Oft njótum við góðs af 

ómeðvitað, oft er gróðinn ekki í peningum talinn. Þorgerður Sveinsdóttir gerði 

um þetta lokaverkefni í ferðamálafræði en það ber heitið Vellíðan og heildræn 

hugsun í ferðaþjónustu. Þar kemur fram að aðaltilgangurinn fyrir heilsuferðalanginn 

er að taka þátt í atferli sem að mun valda því að viðkomandi uppsker 

heilsusamlegri lífstíl og aukið andlegt og líkamlegt jafnvægi (Þorgerður 

Sveinsdóttir, 2010). 

Önnur listaveran ræðir í upphafi viðtalsins hvernig hennar viðhorf var 

áður en náttúrustríðið hófst: 

Ég var stolt af landinu mínu og þjóðinni, mér fannst við vera 
svo rík og ég fékk alveg það viðhorf frá ferðamönnunum: Vá (á 
innsogi og af innlifun) hvað þið eigið og við erum búin að 
missa þetta, við erum búin að manngera allt okkar land og það 
er svo lítið eftir. Það sem þið eigið hér á Íslandi og þið 
Íslendingar berið svo mikla virðingu fyrir.....og ég var algjörlega 
inn í því, ég var alveg með þá mynd af landinu og þjóðinni. 
Síðan flyt ég heim og þá er bara allt að byrja, þá kynnist ég 
íslensku samfélagi í raun og veru í fyrsta skiptið sem fullorðin 
manneskja. 

Hér leggur veran mikla áherslu á hversu mikils virði íslensk náttúra er og allt 

umhverfi hennar. Það er sannur gróði í hennar huga en hún bjó á meginlandi 

Evrópu í nokkur ár og fékk að kynnast mismunandi mikið menguðum borgum í 

gegnum árin. Þegar hún kemur heim til að verða fullorðin þá er álvæðingin hafin 

og tími til kominn til að bretta upp ermar og taka þátt í baráttunni fyrir 

sameiginlegu auðæfunum sem þjóðin, heimurinn á rétt á. Breyttir tímar kalla á 
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breytt viðhorf, jafnvel breytta sjálfsmynd í hennar tilfelli þar sem hún horfist í 

augu við raunveruleika íslensks samfélags á þessum tíma: 

Byrjum bara á því þetta [náttúran] er bara hluti af ákveðinni 
sjálfsmynd og menningu. Þetta er í rauninni það að eiga 
ósnortið land, jafnvel svona svæði eins og Eyjabakka sem þú 
kemst aldrei inn á, þú getur ekki farið þangað inn á með tjaldið 
þitt. Þó þú sért hraustur gönguleiðsögumaður, getir farið með 
allt á bakinu, en þetta er wetland...þarna er ótrúlega merkilegt 
land...eins og hrísgrjónaakrarnir sem flæða yfir á vissum tímum 
og svo þurrkast það upp...þetta er alltaf hálfblautt, þarna vex 
ótrúlegur gróður og dýralíf.  

Sumir mundu segja við höfum ekkert að gera við þetta, þetta 
eru bara einhverjar túndrur og ef við getum ekkert notað þær 
þá höfum við ekkert við þetta að gera. Ég er ósammála þeim, 
mér finnst í rauninni ríkidæmið felast í því að eiga líka svona 
svæði sem við einhvernveginn komumst ekkert inn á og við 
verðum að halda því. En það að eiga svona náttúru er alger 
sérstaða í heiminum, það er okkar auðlind. Við eigum ekki...ef 
maður vill vera pragmatískur, við eigum ekki olíulindir, við 
eigum mjög takmarkað í rauninni. Erfitt land að byggja, en við 
eigum þetta og þetta er svona gimsteinn í Evrópu.  

Þannig að það eru praktískt verðmæti ef við erum að pæla í 
bisness módeli, hvernig þú átt að reka land. Þá er þetta 
algjörlega okkar sérstaða og allir þessir ferðamenn sem koma 
hingað út af Agli Skallagrímssyni og út af Björk eða eitthvað, 
það reyndar er aðeins að breytast kannski, sem betur fer svona 
menningarþátturinn. Við höfum líka markaðssett þetta þannig. 

Sjálfsmyndin er hverri þjóð afar mikilvæg, sérstaklega eyríki eins og Íslandi. Við 

erum fá og eigum ekki margar minjar eins og önnur ríki en við eigum 

sameiginlega arfinn í náttúrunni sem birtist í sjálfsmynd okkar gegnum 

bókmenntir og listir. Ríkidæmið felst í því að eiga ósnortið landsvæði sem 

enginn kemst inn á til langdvalar nema fuglinn fljúgandi. En hún er ekki eins og 

mýtan gefur til kynna að heimta það að enginn fari inn á þessi svæði, þvert á 

móti, hún vill gera út á þessi hráu náttúruöfl sem í landinu búa. Hún gerir sér 

grein fyrir viðskiptalegu mikilvægi þess út frá þeim rökum að við erum einn af 

fáum stöðum í heiminum sem eru eins lítið raskaðir og raun ber. Þessi listavera 

hefur eins og kom fram áður reynslu úr ferðaiðnaðinum og veit hvað selur, hún 
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veit líka að við erum búin að markaðssetja landið okkar út frá þessari fersku 

náttúrulegu ímynd og því væri glapræði að henda ávinningnum af þeirri vinnu út 

um gluggann. Þegar ég spurði veruna beint út hvort það væri hægt að græða á 

náttúrunni voru svörin á þessa leið:  

Já ég held við getum það alveg. Til dæmis þessi ímyndar - 
hugmynd....ég hef verið að fara með ellilífeyrisþega hringferð 
og fólkið fer í raun aldrei út úr rútunni ef það er slæmt veður 
eða ef fólk er illa fært í hreyfingu....við förum í mesta lagi upp á 
Möðrudal, í fjallagarðinn. Það er eina tengingin, en fólkið er 
komið þarna af því það veit af þessu ósnortna og það myndi 
kannski ekki koma nema að það væri þarna þó að þau sjái það 
ekki. Þannig að ég held að við getum grætt á þessari ímynd. 

Hún hefur bæði reynslu og þekkingu, eins og svo margir sem hafa verið í hennar 

stöðu að reyna að benda á aðrar leiðir í því að afla íslenska ríkinu og þegnum 

þess tekna. Hér sýnir það sig svart á hvítu að það er mikil skynsemishugsun í 

náttúruvernd. Hún miðar að því að viðhalda og bæta, jafnvel í átt að fyrra horfi 

en einnig miðar náttúruvernd að því að skapa tekjur fyrir þjóðarbúið blessað, 

gjaldeyri, atvinnu m.a. leiðsögufólk, bílstjórar, veitingarekstur, gistiheimili og 

hótel, löng lína af afleiddum störfum ef við bara pössum upp á náttúruna og 

stýrum flæðinu vel. Við fáum virðisauka inn í landið en veran vill leggja áherslu á 

að við þurfum að gæta þess að fara ekki út í að offramkvæma við 

náttúruauðlindirnar, þ.e. að aðgengi fyrir alla allstaðar gangi ekki upp. Það verði 

að vera svæði þar sem aðeins fáir komast á því það sé það sem fólk sé að sækjast 

eftir og svo geti verið svæði þar sem allir komast á og jafnvel stigskipt svæði eins 

og í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum en þar eru fimm svæði, með 

fimm stigum af aðgengi, frá því að vera fært hjólastólum og upp í það að vera 

friðlýst svæði sem aðeins má ganga í gegnum en ekki tjalda (Yellowstone 

National Park, 2010). Þessi vera hefur greinilega margar skynsamar hugmyndir, 

sem byggja á eigin reynslu sem ferðalangi og reynslu hennar sem starfskraftur í 

ferðaþjónustu. 

Önnur náttúruvísindaveran á það sameiginlegt með einni listaverunni að 

hafa starfað við leiðsögn í gönguferðum í íslenskri náttúru en hún minntist á að 
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ómeðvitaðir þættir í sköpun landslags eins og t.d. göngustígur meðfram 

hafinu/ströndinni hér í Reykjavíkurborg, geta haft verndandi áhrif þar sem með 

göngustígnum verða samskipti fólks meiri við náttúruna, við hafið, fjöruna, 

himininn og fuglana. Þar af leiðandi verður til almenningsrými sem fólk hefur 

áhuga á að halda í og vernda. Það sættir sig enginn við að hús séu reist við og 

niður að ströndinni þegar strandlínan er virkt almannarými. ,,Þannig er það líka í 

Kenía“ sagði veran ,,af því að þar eru stórir þjóðgarðar, þar sem lífríki og tegundir 

mismunandi eru friðuð“. Þannig fær Kenía á sig gott orð, þarna er verið að vernda 

þarna og þar er aðgengi að alls kyns náttúrufyrirbærum kjósi ferðamenn svo. En 

tilvist þessara vernduðu náttúrufyrirbæra kallar á umræðu sem aftur kallar á 

eftirspurn og þar af leiðandi er Kenía afar vinsæll ferðastaður, fyrir allskonar 

hópa og einstaklinga, líka fyrir þá sem vilja bara vera á hóteli og slaka á í 

manngerðu umhverfi. Þannig vill veran leggja áherslu á að friða og vernda 

íslenska náttúru og landslag og gera eyjuna þannig fýsilegan kost fyrir þá sem 

vilja ferðast á spennandi staði sem bjóða upp á fjölbreytta afþreyingu og 

menningu og náttúru í megaplús. Þekking er lykill hér, með því að umgangast 

náttúrulegt umhverfi eykst þekking okkar á þeim lífsgæðum sem við getum 

notið ef við veljum að vernda þau.  

 

Þegar verurnar ræddu um ferðaiðnaðinn sem gróðamöguleika bar á því að þær 

vildu forðast að ganga of nærri landinu og náttúrunni eins og kom fram í lok 

síðasta kafla. En þeim fannst þó að gróði tengdur óafturkræfum breytingum eins 

og námuvinnslu vera meiri ógn en skynsamur og tillitssamur ferðaiðnaður. 

Möguleikarnir til gróða eru óteljandi en við sem þjóð verðum að átta okkur á því 

að með ofvinnslu og mengun ósnortinna svæða á Íslandi minnkum við líkurnar 

á því að halda í hreinu og óspilltu náttúruna, sem við erum í óða önn við að 

markaðssetja út frá. Verurnar hvöttu okkur Íslendinga til að gefa okkur tíma til 

að hlusta á erlendar þjóðir sem eiga ekkert ómengað land eftir. Það hvílir í raun 

ákveðin viðskiptaleg ábyrgð á að vernda og hlúa að íslenskri náttúru í sem 
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fjölbreyttastri og upprunalegastri mynd, eins og er höfum við virkjað meira 

síðastliðin þrjátíu ár heldur en í allri Íslandssögunni (Hörður Arnarson, 2010). 

 

Mynd 2: Glæra frá Haustfundi LV 2010 

Samkvæmt Mynd 2, sem var fjórða glæra Harðar á haustfundi Landsvirkjunar 

2010, höfum við síðan árið 1968 aukið framleiðslu á orku frá rétt rúmlega einni 

terrawattsstund upp í að framleiða árið 2008 tæplega tólf terrawattsstundir á ári. 

Því ætti að vera sanngjarnt gagnvart framtíðarkynslóðum og erfðarrétti þeirra að 

hægja aðeins á og um leið samþætta verndun náttúrunnar. Setja t.d. aukna orku 

og þekkingu í að velja betur í hvað orkan okkar er nýtt. 

En það er óþarfi að einblína á efnahagslega þáttinn heldur er líka vert að 

skoða samfélagslegu áhrifin af því að eiga svona góða möguleika á útivist í 

ómengaðri náttúru. Stjórnmálaveran var sannfærð um að útivist hafi talsvert 

jákvæð áhrif á bætta geðheilsu. Athyglisvert er hvernig ómeðvitaðir þættir eins 

og göngustígar, sem hvetja mannverurnar til aukinnar náttúrusamveru, meðfram 

sjávarlengjunni geta verið verndandi, þrátt fyrir að þeir séu í grunninn ákveðin 

röskun á náttúrulegu umhverfi. Það er mikil skynsemishugsun í náttúruvernd og 

í því að gæta náttúrunnar og stýra flæðinu um hana vel. Helst megum við ekki 
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fara í offramkvæmdir við náttúruauðlindirnar til þess eins að allir ferðamenn hafi 

aðgang, því það er einmitt tilvist þessa vernduðu staða og fyrirbæra sem skapa 

eftirspurn fyrir mismunandi ferðaverur. Verurnar leggja mikla áherslu á að friða 

og vernda íslenska náttúru og landslag. Þannig gerum við eyjuna að spennandi 

stað, með fjölbreyttri afþreyingu, menningu og náttúru. Með því að umgangast 

náttúrulegt umhverfi eykst þekking okkar á þeim lífsgæðum sem við getum 

notið ef við veljum að vernda þau.  

 

Þekking sem má græða á 

Þess vegna finnst mér baráttan um loftslagsmálin, í þeirri 
umræðu að þá er auðvitað heilmikil gagnrýni, sumpartin 
réttmætt. En á hinn bóginn að þá eru aðferðirnar sem menn 
eru að líta til, til þess að berjast gegn loftslagsbreytingum, betri 
orkunýting, sérstaklega það en mjög margt annað. Ýmis konar 
náttúruvernd, verndun skóga, sérstaklega upprunalegu skógana 
frekar heldur en þar sem er umdeilt að rækta nýja skóga því 
þeir hafa ekki þessa náttúrulegu fjölbreytni. 

En allt þetta sem er verið að tala um að gera í sambandi við 
þessa baráttu gegn loftslagsbreytingum að þetta eru hlutir sem 
við ættum hvort sem er að vera að gera. Og baráttan gegn 
loftslagsbreytingum, þeim mun harðari og öflugri sem hún er 
og þeim mun meira sem verður gert í þeim efnum, það mun 
bara koma okkur mjög vel. Þó við myndum gleyma hættunni af 
loftslagsbreytingum, þá eru þetta hlutir sem við ættum að vera 
að gera samt.  

Náttúruvísindaveran hugsar þetta stórt og hefur mikla þekkingu á málefninu. 

Sagði hún meðal annars frá því hvernig gróðurskjöldur Íslands er kominn 

langleiðina með að jafna sig frá því að landið var að blása upp vegna ofbeitar 

kinda og annarrar ofnýtingar okkar mannveranna. Eitt af upprunalegu 

markmiðum rannsóknarinnar að græða eða græða verður þannig að einu 

meginhugtaki, að græða peninga en ekki að græða upp náttúruna. Baráttan snýst 

um peninga og fjármagn, vald og nýtingu en ekki um hvort eigi að fara aftur í 

landsátak í uppgræðslu. Það heppnaðist og heldur áfram að vaxa og virka sem 

gróðurskjöldur ef við höldum áfram að varðveita náttúruna. Halda þarf beitarfé 
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frá viðkvæmustu svæðunum og hafa í huga hvaða tegundir við gróðursetjum 

hér, höldum okkur helst við þá náttúrulegu fjölbreytni sem eyjan býður upp á. 

En engu að síður verður að huga að loftslagsbreytingum, það er málið sem hefur 

hugsanlega mestu sameiginlegu áhrif á okkur á hnattræna vísu. Við verðum að 

berjast þeirri baráttu og gerum við það á sem flestum sviðum samfélagsins er 

gróðinn augljós. Ein listaveran vildi leggja ríka áherslu á að vinna markvisst að 

því að bæta atvinnumálin og þannig forðast að vera föst í sama hjólfari 

álvæðingar og mengandi stóriðju: 

Hvaða löggjöfum þurfa þeir að breyta í til dæmis líftækni, 
hverju þurfa stjórnvöld að breyta til að hjálpa 
sprotafyrirtækjum í líftækni....ferðamál, hönnun og matur, til 
dæmis að það sé ekki hægt að vera með fiskmarkað úti á landi 
og allskonar svona fáránlegir hlutir sem eru bara einhver svona 
búrókrasía... 

Hér er vera sem veit hverja hún á að fá til að tala saman og hverja hún á að leiða 

saman til þess að eitthvað jákvætt geti komið út úr því. Hún sýnir heilmikla 

skynsemi og bendir á fjárhagslegan ávinning þeirra sem taka þátt í því að græða 

upp jörðina og nýta hana hóflega sem rök fyrir vernd. Veran gerir sér grein fyrir 

valdakerfum samfélagsins, hún tekur meðvitað þátt í valdakerfinu og spilar með 

það náttúrunni til góða. Hreinræktuð og úthugsuð skynsemi með jafnvægi í 

huga: 

Og ég verð nú eiginlega að þakka Össuri Skarphéðinssyni fyrir 
það að hann var svona opnastur, ég hef ekkert út á hann að 
setja og er ekki í neinum flokk. En ég bjóst ekki við því áður, 
ég verð að segja eins og er: Hann var ekkert svona 
uppáhaldsstjórnmálamaðurinn. En hann til dæmis kom því af 
stað, að fólk sem er á atvinnuleysisbótum að það gæti unnið hjá 
sprotafyrirtækjum... 

Þetta er gott dæmi um skynsama hugmynd komna frá jaðrinum, listaverunum. 

Að nýta atvinnuleysisbæturnar í uppbyggilega starfsemi sprotafyrirtækja, gróði 

fyrir alla sem að borðinu koma. Ríkið græðir á því að fyrirtæki nái að komast á 

legg, fólkið græðir á því að mæta í vinnu og gera skapandi hluti, fyrirtækin græða 

á því að hafa starfsfólk sem er ódýrara í rekstri og ríkið græðir aftur á endanum 
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þegar allir borga skattana sína af veltunni sem myndast. Ríkið og þegnarnir geta 

líka grætt enn þá meira með því að halda umhverfisvernd og skynsamri 

náttúrunýtingu á lofti, sama vera heldur áfram: 

....og það var svona fundur þar sem Hawken [Paul Hawken: 
umhverfisverndarsinni og blaðamaður] talaði við fólk og 
útskýrði til dæmis fyrir því að þegar bankahrunið varð í 
Bandaríkjunum, þá hrundi verð á húsnæði, en ekki grænu 
húsnæði, það fór upp. Vinur hans vann hjá Clinton, sem kom 
með honum og vinnur núna hjá Obama við að gera Hvíta 
húsið grænt. Þú veist að útskýra fyrir þessum jöxlum, alveg 
bara utan af landi í atvinnulífinu, bara sextugir.  

Það sem Obama er að segja, það var náttúrulega ekki búið að 
kjósa hann þá en það sem Obama er að segja núna við sína 
þjóð er að núna er kapphlaupið, græna kapphlaupið hafið. Og 
ef að við, Bandaríkjamenn væru ekki fyrstir í því þá eru þeir 
ekki lengur þetta superpower...hann sem vinnur þetta græna 
kapphlaup það eru þær þjóðir sem á eftir að ganga best. Ég hef 
alveg trú á því og hef alltaf trúað því með heildina að hún 
myndi fara þangað...að fólk yrði bara, neyðin kennir naktri 
konu að spinna. Loksins þegar þetta væri ekki lengur bara 
spurning um hugsjón, heldur bara peninga (fliss) þá er eins og 
peningakallarnir kveiki á sér... 

Veran vitnar mest í miðaldra karla í tilvitnunum hér að ofan enda er hún að ræða 

um efnahagsmál og gróða. Málin hætta að snúast um hugsjón verndunar og fara 

að snúast um peninga og til þess að hafa áhrif til breytinga þarf að ná til 

valdahafanna, sem eru oftar en ekki karlar. Þar þurfa grænir karlar eins og Paul 

Hawken að vinna við að sannfæra sextuga jaxla (væntanlega karlkyns) um 

gróðann sem bíður þeirra hætti þeir að þráast við og taki þátt í græna 

kapphlaupinu. Þetta er nefnilega orðið keppnismál, þar sem karlar eru flestir 

þátttakenda því þeir eru með teningana og mega kasta þegar þeir eiga leik í 

sínum einkavædda heimi fjármagns og framkvæmda. Þegar græna kapphlaup 

Obama er skoðað með áhrifamátt hans og bandarískra stjórnvalda á 

raunverulega valdhafa, þá sem vilja græða meira fé, verður það ljóst að þetta 

hlýtur að vera stór hluti af lausninni. Græna kapphlaupið virkar jákvætt 

fjárhagslega séð fyrir þá sem taka þátt, sérstaklega fyrirtækin, samkvæmt Lauralee 
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Martin og Dan Probst (2011). Ef við ætlum að breyta einhverju í þessum málum 

þá verða þeir sem búa yfir fjármagni að spila með, því þeir fara með völdin eins 

og svo oft hefur verið minnst á í þessu verki. En við sem þjóð eigum að hafa 

réttinn til að mótmæla offari framkvæmda sem ekki eru í takt við tímann og 

þekkinguna sem er til staðar: 

Ætlum við Íslendingar að fara alla leið gegnum alla 
iðnbyltinguna og virkja allt landið og síðan þegar við erum búin 
að því að fatta: Já, maður græðir ekkert á því, maður græðir á 
því að vera grænn.  

Hér ávarpar veran alla þjóðina sem heild sem á að geta haft áhrif. Við þurfum að 

minna okkur á það að jafnvel þó við lifum í veruleika þar sem goggunarröðin er 

skipulögð eftir m.a. kyni, stétt, efnahag og þjóðerni (Collins, 2000) þá getum við 

haft áhrif en fyrst þurfum við að átta okkur á því. En eigi þjóðin að fatta þetta 

þá verða peningakallarnir að fatta þetta og vilja taka þátt, auðvitað með það í 

huga að væntanlega græða meira á því að vera náttúruvænir. 

 

Við eigum öll að vera að vinna gegn loftslagsbreytingum, þeim mun meira sem 

við leggjum á okkur og því meira sem vinnum að því þeim mun betur mun það 

koma okkur öllum. Við á Íslandi þurfum ekki að hafa eins miklar áhyggjur af 

gróðurskyldi Íslands eins og loftslagsbreytingum því gróðurskjöldurinn hefur 

náð að jafna sig m.a. eftir að það náðist að hefta ofbeit kinda. Baráttan snýst um 

peninga og fjármagn, vald og nýtingu en það er  fjárhagslegur ávinningur í að 

taka þátt í því að græða upp jörðina og nýta hana hóflega. Græna kapphlaupið er 

hafið og þær þjóðir sem vinna það eru þær sem á eftir að ganga best. Þannig að 

þegar það er ekki bara hugsjónin sem ákvarðar hvort við tökum þátt í Græna 

kapphlaupinu, þá taka kannski valdhafarnir, stýrendur fjármagnsins, virkan þátt. 

Við erum hvött eindregið til þess að fara ekki gegnum iðnbyltinguna og ofvirkja 

landið í óðagáti og  átta okkur svo á því að við græðum mest á því að vera 

alvöru græn, umhverfis- og náttúruvæn. 
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Ríkur orkuiðnaður 

Allar verurnar sem ég ræddi við höfðu margar hugmyndir um hvernig nýta mætti 

orkuna hér á landi til góða fyrir alla málsaðila, náttúruna, þjóðina og fyrirtækin. 

Ein veran bendir sérstaklega á hversu sjálfsögð hugmyndin um orkuvinnslu er í 

huga hennar, hún er sem sagt ekki á móti virkjunum eins og mýtan segir gjarnan 

um náttúruverndarsinna. Það er önnur náttúruvísindaveran sem hefur ýmsar 

hugmyndir um gróða og vill tengja þær við tækniþróun og þekkingu, bæði á 

náttúrulegri hagfræði og efnahagslegri hagfræði.  

Ég hugsa að ástæðan fyrir því að Kalifornía er  mjög framarlega 
í þessum efnum þar, að það sé að hluta til meðvitaðar 
ákvarðanir sem eru teknar til að viðhalda þeirra hagvexti. Sem 
byggir á því að vera á undan með ýmsar tækniþróanir. Sem lítur 
meðal annars að betri orkunýtingu eða nýtingu á nýjum 
orkulindum og þá jafnframt leitina að praktískum orkugjöfum 
sem eru endurnýjanlegir... 

Til þess að geta náð álíka árangri og Kalifornía þurfum við að leggja áherslu á 

menntun og uppfræðslu í náttúrufræðum. Veran leggur til skólarnir kenni meiri 

náttúrufræði til að þegnar þessa lands geti þróast og þroskast með þekkingunni 

og fundið enn betri leiðir í framtíðinni til þess að skapa tekjur úr 

náttúruauðlindunum.  

Ísland byggir náttúrulega að verulegu leyti afkomu sína á, 
kannski meira en önnur lönd, á beinni náttúrunýtingu. Sem eru 
þá fiskveiðarnar, landbúnaðurinn og ferðaþjónustan. Því væri 
ástæða til þess að það væri kennd náttúrufræði í 
menntaskólanum sem væri þá hin sýnilega náttúra.  

Hvað eru algengustu lífverurnar í fjörunni, hvað eru algengustu 
eða sýnilegustu lífverurnar á landi, fuglar, refir og mýs og svo 
framvegis...og í hafinu, selir og fiskar og svoleiðis...þetta væri 
það mikilvægasta til að kenna og svo plöntur auðvitað. Þannig 
að fólk þekki plöntur og að minnsta kosti allar svona stærstu og 
algengustu lífverur sem eru í umhverfi þess. Ég held að það sé 
mjög rík ástæða fyrir því að þetta sé kennt í menntaskólum... 
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Langtímamarkmið skapa gróða til langframa, ef við kunnum ekki að nýta 

náttúruauðlindirnar og göngum of nærri forðanum þá þverr lindina og gróðinn 

hverfur. Með því að átta okkur betur á vistkerfunum og samspili ólíkra tegunda 

og afla þá getum við betur. Þekking er vald og þessi vera veit það, hún trúir ekki 

á skammtímalausnir á langtímavandamáli. Sérfræðiþekking þessarar 

náttúruverndarveru er víðfeðm eins og náttúran sjálf. 

Náttúruvísindaverurnar höfðu líka skynsamar hugmyndir um 

gróðahugtakið í tengslum við náttúrunýtingu. Önnur þeirra ræðir um hversu 

mikilvægur vatnsforðinn okkar er og sér í því gróðarvon að selja það núna eða í 

framtíðinni þar sem ferskvatnsbirgðir fara þverrandi í heiminum sökum 

hnattrænnar hlýnunar og eignarhalds á vatni. Þetta veit verndarveran sem hefur 

mikla þekkingu á þessum málum.  

...það er búið að rembast við að selja vatn rosalega lengi og 
Davíð Scheving var nú að reyna í gamla daga með ágætum en 
það en tókst samt ekki. Jón Ólafsson er vonandi að ná þessu 
vegna þess að hann er í samkrulli við einhvern sterkan 
dreifingaraðila. Það er það sem hefur alltaf vantað til að koma 
okkar vatni á markaðinn. Þó það verði vatnsskortur víða í 
heiminum þá eru líka ýmsir staðir sem er gnægð vatns. Þannig 
að það eru ýmsir sem geta flutt út vatn en þar á meðal við... 

...það auðvitað fylgir því talsverð mengun að vera að sigla vatni 
héðan niður á meginland Evrópu.....við getum bara siglt þessu á 
vetnisskipum. Við gætum hér verið með boðlegan 
umhverfisvænan flutningsmáta. Hvað svo sem það er,  flott ef 
það væri vetni sem við myndum framleiða sjálf. Við gætum 
flutt út vatn og skapað okkur þannig gjaldeyri og þá held ég við 
séum búin að finna þá atvinnugrein sem er að valda hvað 
minnstu umhverfistjóni ef má segja... 

Þessi vera hefur vit á mikilvægi markaðsetningar og tengslanets, gerir sér grein 

fyrir því að það þarf margt að vera til staðar ef sala á íslenskum afurðum á að 

ganga upp á erlendum mörkuðum. Einnig býr veran yfir bæði formlegri 

menntun og ímyndunarafli sem enda í hugmyndum um atvinnu sem vit er í, 

jafnvel þó þær hugmyndir eigi sér uppsprettu í ímyndunarafli og tilfinningu um 

að hægt sé að nýta auðlindir jarðarinnar á mun vænni hátt. 



 

139 

Stjórnmálaveran ræðir hvernig almenningur græðir í raun og veru líka að 

vissu leyti á náttúruauðlindunum: 

Samfélagið er að græða á þessum auðlindum líka. Því ef við 
værum ekki að nýta þessar auðlindir, værum ekki að veiða fisk, 
framleiða og nota landið sem auðlind í landbúnaðarframleiðslu, 
þá væri náttúrulega ekkert samfélag hérna. Þannig er samfélagið 
að græða. Og að ég tali nú ekki um jarðhitadæmið, við erum að 
kynda upp þorrann af húsunum okkar með jarðhita. Ef við 
værum ekki að því og værum að flytja inn olíu, hvernig væri 
viðskiptajöfnuðurinn þá? Þannig er samfélagið og allir að græða 
en það eru sumir sem eru í aðstöðu til að græða aðeins meira 
en aðrir. 

Sumir græða meira en aðrir, þessir sumir eru þá væntanlega valdaverur, sem hafa 

ekki fyrir því að rökstyðja aðgerðir sínar í krafti valds síns og kerfisins sem 

styður við þær (Harding, 1996). Raunsætt mat kallar hins vegar líka á að sjá hvað 

það er sem við í raun græðum á þegar kemur að nýtingu náttúruauðlinda, augljós 

gróði fyrir okkur öll er dæmið um jarðhitann og upphitun allra heimila á Íslandi. 

Þessi vera býr yfir mörgum skynsömum og úthugsuðum hugmyndum um 

hvernig hægt sé að byggja upp iðnað á Íslandi, já veran er ekki á móti iðnaði: 

Já, það má alveg vera einhver iðnaður, það en það er munur á 
því hvort þú sért með kísilverksmiðju sem notar 80 megavött 
eða með álver sem notar 600 megavött. Hvort þú ert með 
netþjónabú sem notar 25 eða 50 megavött. Það eru 12 
netþjónabú í einu álveri þ.e.a.s. 12 netþjónabú af stærri 
gerðinni, 24 lítil netþjónabú. 

Væri ekki skynsamlegra að hafa netþjónabú á 
Keflavíkurflugvelli, 80 megavatta verksmiðju í Helguvík og 
varmastarfsemi í Grindavík. Þeir voru eitthvað í því að þurrka 
við á tímabili, ég veit ekki hvort það sé enn í gangi.  

Menn eru að nýta varmann meira, reyna að vera með skaplegri 
menningu. Jarðvarminn, hann er bara þannig, um þetta eru allir 
sammála. Það er best að byggja hann upp í litlum þrepum á 
löngum tíma, þannig að menn geti stúderað og lært og skilið 
svæðið jafnóðum. Og ekki verið að taka neina áhættu með það. 
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Veran kemur því með aðrar hugmyndir um hvernig ákjósanlegt væri að nýta þá 

orku sem er nú þegar til staðar og fer jafnvel til spillis og þá orku sem er í raun 

og veru nýtanleg í raunsæ verkefni.  

Í jarðvarmanum er hægari vandi að koma með litlar einingar. 
Þess vegna er það mjög góð leið til þess að mæta hægfara 
vaxandi þörf eða hægfara vaxandi eftirspurn. Ef við t.d. 
myndum fara í það að rafmagnsvæða bílaflotann okkar, þá gæti 
það verið verkefni sem hægt væri að leysa án þess að virkja 
neitt sem heitið getur. 

Það er mikið næturrafmagn sem verður eftir, niðurfall á 
nóttinni þegar rafmagnsnotkun er lítil.  Það er hægt að nota 
það án þess að virkja. Við erum að flytja inn orku núna en við 
gætum verið að keyra á rafmagni án þess að virkja meira.  

Veran veit hvað hún er að tala um og segir frá næstum eins og hún sé að lesa 

upp af blaði út úr hugsaðan fyrirlestur með alvöru hugmyndum fyrir samfélagið. 

Allt eru þetta hugmyndir sem eru raunsæjar og framkvæmanlegar en jaðarsettar 

vegna þess að þær byggja ekki á því að mynda beina peninga fyrir valdhafa 

heldur gróða fyrir samfélagið. Þetta virðist vera skynsamt, yfirvegað, úthugsað 

og umfram allt sanngjarnt bæði gagnvart náttúrunni og mannverunum. 

Framkvæmdaveran hafði eins og hinar verndarverurnar sínar hugmyndir 

um gróða og nýtingu á auðlindum náttúrunnar og vildi strax ræða um sjálfbæra 

þróun:  

Það er græðgi og rányrkja sem við verðum að passa okkur á. Já, 
mér finnst að við eigum að vinna mikið eftir hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar. Maður eigi að skoða umhverfislega þáttinn, 
samfélagslega þáttinn og fjárhagslega þáttinn og reyna að finna 
þetta saman og horfa á þróun samfélagsins og nýtingu 
náttúrunnar út frá þessum forsendum. Ég held að það sé mjög 
góð leið...Það er samþætting á þessu sem þarf að skoða og 
skoða eiginlega allar framkvæmdir og allt sem maður er að gera 
í svoldið víðara samhengi en við höfum verið að gera.... 

Hér sýnir veran fram á að hún hugsar ekki einungis um gróða eða fjárhagslegan 

ávinning, þrátt fyrir að hún vilji taka það með inn í myndina þegar hún ávarpar 

sjálfbæra þróun og hvernig hægt sé að skoða hlutina í víðara samhengi. Hún 
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bendir líka á að hægt sé að skoða allar framkvæmdir í mun víðara samhengi en 

þau hafa verið að gera, hér ræðir hún um hvernig hennar stétt gæti litið á eigin 

verk á annan hátt. Hún heldur áfram og ræðir raunsætt ástandið á röskun 

íslenskrar náttúru. Framkvæmdaveran fer úr því að ræða náttúruröskun, yfir í 

jarðvegseyðingu og ræðir þannig hvernig henni finnist að allir Íslendingar þurfi 

að leggja meiri áherslu á vernd og vera meðvitaðir um hætturnar sem felast í of 

mikilli náttúruröskun og hún bætti við: 

Mér finnst alveg skilyrðislaust að við eigum að nýta okkur 
þessa orku okkar, mér finnst bara að við værum asnar ef við 
gerðum það ekki.  

En það er eins og það leiði að niðurstöðunni að við eigum að nýta okkur þessa 

orku. Sé ætlunin að nýta þessa orku sem er til staðar þá er hægt að gera það af 

virðingu við náttúruna og samfélagið. Framkvæmdaveran lagði ríka áherslu á að 

með því að hafa sem flesta við borðið þegar kemur að því að ræða mögulegar 

stórframkvæmdir í náttúrunni, að þá sé hægt að sætta fleiri sjónarmið og koma í 

veg fyrir margan vandann: 

Við þurfum að hugsa þetta öðruvísi, þannig að við lærum. 
Svoldið eins og í sjálfbærninni, við þurfum að ná í fólk sem er á 
móti og kemur frá öllum þremur stoðum sjálfbærrar þróunnar 
og sitja saman og kryfja hlutina, sko krítískt..... 

Verunni fannst þetta skipta máli, að nýta okkur reynsluna sem verður til í svona 

baráttum. Reynslan sem kemur frá þekkingu sem er til staðar á öllum stöðum og 

í öllum samfélögum. Verndandi framkvæmdaveran ræddi nokkur verkefni sem 

hafa verið framkvæmd og eru í farvatninu sem varða nákvæmlega þetta atriði, að 

gera betur næst þegar farið verður í framkvæmdir á sameiginlegum 

náttúruauðlindum. Hugmyndir um að ná í alla sem deila að sama borði þar sem 

umræða getur farið fram á jafnréttisgrundvelli, hugmyndir um aukið íbúalýðræði.  

 

Hér að ofan kemur fram hversu sjálfsögð og úthugsuð hugmyndin um 

orkuvinnslu er fyrir verndarverunum, verndarverurnar eru ekki á móti 
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orkuiðnaði. Leggja þarf meiri áherslu á tækniþróun og þekkingu í þessu 

samhengi, bæði út frá náttúrulegri hagfræði og efnahagslegri hagfræði. Með betri 

orkunýtingu og nýjum orkulindum þá nýtum við auðlindir jarðarinnar mun 

betur, efnahagslega og náttúrulega séð. Til þess að sem flestir taki þátt þá þarf að 

kenna meiri náttúrufræði á öllum skólastigum og þannig mennta þjóðina sem 

landið byggir til að geta verið ábyrgari orkunotandi og lagt grunn að menntun 

sem nýtist í téða tækniþróun. Með aukinni menntun þekkja líka þegnarnir allar 

algengustu lífverur sem eru í umhverfi þess og bera þar af leiðandi meiri 

virðingu fyrir náttúrunni í sem víðastri mynd.  

Eins og er þá græða sumir meira en aðrir á orkuiðnaðinum, en komist 

fleiri að fundarborðinu með hugmyndir um gróða út frá orku þá er líklegt að 

fleiri græði. Sérstaklega þegar svona skynsamar og úthugsaðar hugmyndir um 

hvernig hægt sé að byggja upp iðnað á Íslandi koma fram. Við ættum að byggja 

upp nýtingu á jarðvarma í litlum þrepum á löngum tíma. Við gætum 

rafmagnsvætt bílaflotann okkar án þess að virkja neitt umfram það sem við 

gerum nú þegar, er það vegna affalls á næturrafmagni. Við þurfum að skoða 

framkvæmdir í mun víðara samhengi en náttúruspillandi virkjanasinnar hafa gert 

hingað til. Stéttin sem virkjar og hefur valdið til þess gæti litið á eigin verk á 

annan hátt og lagt ríkari áherslu á vernd og meðvitund um hætturnar og tapið á 

gróða, sem felst í of stórtækri náttúruröskun til frambúðar. Aukið íbúalýðræði 

gæti verið hluti af lausninni, umræða á jafnréttisgrundvelli sem 

framkvæmdaveran leggur áherslu á að sé hluti af því sem koma skal hjá stóru 

orkufyrirtækjunum. 

 

Samantekt 

Collins (2000) kallar á að reynsla sé virt og flokkuð sem þekking. Shiva (2003) 

segir að með því að horfa á heildarmyndina þá getum við séð hvernig núverandi 

kerfi skilar ekki árangri sem er líklegur til áframhaldandi og stöðugrar jákvæðrar 

útkomu á hnattrænum skala. Lífríkjum, vistkerfum og menningar samfélögum er 
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haldið í gíslingu vestræns gildismats, sem á rætur sínar að rekja til tvíhyggjunnar 

eins og Warren (1999) sýnir svo glögglega fram á með tengingum sínum milli 

m.a. neikvæðra viðhorfa til kvenna og náttúru sem farið var í kjölinn á í öðrum 

kafla.  

Verndarverurnar hafa margar hugmyndir um hvernig hægt sé að byggja 

upp ferðaiðnað til framtíðar á Íslandi, án þess að ganga nærri uppsprettunni, 

náttúruauðlindunum sjálfum. Þekkingin sem verndarverurnar hafa fram að færa 

er þekking sem má nýta til þess að skapa gróða fyrir sem flesta með réttindi 

náttúrunnar og allra mannvera í hávegi. Harding (1996) segir að jaðarsetning 

hópa og viðhorfa, leiði í mörgum tilfellum til þess að þekkingin sem fylgir þeim 

jaðarsettu týnist. Þessi rannsókn er liður í því að flytja þekkinguna af jaðrinum til 

miðju. 

Ríkur orkuiðnaður felst í því að nýta orkuna sem er til staðar án þess að 

raska því jafnvægi sem náttúrunni er nauðsynlegt til að geta gefið af sér um 

ókomin ár. Ásamt því að ganga ekki of nærri auðlindunum þá er mikilvægt að 

gera sér grein fyrir sönnu markaðsgildi grænnar orku og selja hana því verði sem 

hægt er að græða á og í iðnað sem ekki er mengandi á heimsvísu. Vanda þarf 

valið þegar við veljum í hvað við seljum orkuna, sérstaklega með tilliti til þess að 

halda í þessa ómenguðu paradís sem náttúran okkar býr enn yfir. Með 

heildarmyndina að leiðarljósi á það ekki vel við að markaðssetja okkur sem 

græna eyju, með náttúrutengdan ferðaiðnað um leið og við reisum hverja 

stórvirkjunina á fætur annarri til þess að selja hana ódýru verði í mengandi 

iðnað. 
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8. kafli. Umræða og lokaorð 

Í þessum lokakafla er að finna helstu niðurstöður af greiningum gagna, 

jaðarsettri þekkingu verndarveranna. Hér verður leitað svara um hvernig lausnir 

byggðar á tvíhyggju til að leysa vanda sem tengist tvíhyggju er ein af leiðum til 

betra samfélags. Ásamt því að hleypa hugtakinu fjölhyggja inn til þess að gera 

tilraun til að samþætta þekkinguna sem er til staðar meðal allra verndarveranna, 

á Íslandi og í stærra samhengi þar sem við á. 

 

Helstu niðurstöður 

Í upphafi setti ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hvaða reynslu hafa 

verndarverur af náttúruverndarbaráttunni? Hver eru viðhorf þeirra og 

hugmyndir um náttúruvernd og nýtingu? Er einhver munur á viðhorfum þeirra? 

Hvað einkennir orðræðuna í baráttunni og hvernig og hvar má greina áhrif 

valdatengsla? Hvað birtist okkur sé baráttan greind með kynjasjónarmiði? Hvaða 

áhrif hefur jaðarsetning og þöggun á þekkingarsköpun? Hver er raunveruleg 

þekking verndarveranna? Hefur þeim vonandi öllum verið svarað í 

niðurstöðuköflunum hér á undan en hér á eftir má sjá stutta útlistun á helstu 

niðurstöðunum. 

Verndarverurnar hafa sameiginleg markmið en ólíkar leiðir en þekkingin 

þeirra kemur frá jaðrinum og nálgast miðjuna með framlagi ritgerðar þessarar. 

Helstu sameignilegu þættir í sjálfum verndarveranna voru að þau eru öll 

upptekin af efnahagsmálum í neikvæðum skilningi vegna reynslu þjóðarinnar í 

bankahruninu haustið 2008 ásamt því að upplifa sig jaðarsett á einn eða annan 

hátt. Sjálfið sem ég kalla akademíuverusjálf birtist sterkast í framkvæmda- og 

náttúruvísindaverunum á meðan það fór minna fyrir því hjá listaverunum. 
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Fjölskylduverusjálfið átti stóran hluta í sjálfi framkvæmda- og listaveranna, 

kvenkyns verndarverunum á meðan það fór ekki mikið fyrir því hjá karlkyns 

verndarverunum. Þær töluðu líka allar um hversu mikilvægt það sé fyrir konur 

að standa saman innan þeirra fagstéttar. Þegar við skoðum hverja 

verndarverurnar jaðarsetja í baráttunni þá sjáum við að framkvæmda- og 

listaverurnar jaðarsetja ofstækisfulla náttúruverndarsinna og 

náttúruvísindaverurnar jaðarsetja kvenkyns verndarverur. Lista- og 

náttúruvísindaverurnar jaðarsetja og hina ofstækisfulla framkvæmdasinna í 

náttúrunni og spillingu valdhafa sem þau telja að ráði ferð í nýtingu á 

náttúruauðlindum jarðarinnar. Á heildina litið má draga fram að karlkyns 

viðmælendur finni síður til kúgunar vegna valdatengsla en kvenkyns 

viðmælendur finni frekar til kúgunar. 

Verurnar eru í virkum og sterkum tengslum við náttúruna og búa yfir 

þekkingu á málefnum hennar auk þess að sjá allar þekkingu sem jákvæðan þátt 

baráttunnar. Þær búa yfir ríku tengslaneti, sjálfsþekkingu, samfélagslegri 

þekkingu, reynslu við að setja fram gögn og annarri þverfaglegri þekkingu. 

Samhengi er  á milli þess að vera í jaðarsettum hóp og breiðri þekkingu 

málstaðnum til stuðnings, sönnunarbyrðin hvílir á jaðrinum (Harding, 1996). 

Verurnar tóku þátt á fjölbreyttan máta í náttúruverndarbaráttunni, listaverurnar 

nýttu sér sér flestar leiðir í miðlun en náttúruvísindaverurnar voru hefðbundnari 

í miðlun á meðan framkvæmdaveran dró sig frá almennum miðlum sem ekki var 

ritstýrt af framkvæmdaverum. 

Greindi ég óánægjuraddir veranna um rammaáætlun stjórnvalda um 

nýtingu vatnsafls og jarðvarma og stjórnmálaveran kom inn á skilningsleysi og 

sinnuleysi stjórnvalda gagnvart málstað náttúruverndar. Allar verurnar minntust 

á að íslenskur almenningur sýni málstaðnum ekki nægilegan áhuga og skorti þar 

með skilning á baráttunni. Var auðvelt að greina skilningsleysi milli veruhópa í 

baráttunni enda er það sem dró mig að rannsóknarefninu og birtist vel í 

orðræðunni þegar ég skoðaði hverja verurnar hina innan baráttunnar. Allar nema 



 

146 

ein upplifðu þær persónulega uppgjöf og jafnvel þunglyndi í tengslum við 

málstaðinn og höfðu allar verndarverurnar frekar neikvæða mynd af  hlutleysi og 

fagmennsku fjölmiðla með tilliti til miðla sem almenns vettvangs baráttunnar. 

Orkan okkar er verðmæt, en orka nýtt í mengandi iðnað er ekki 

umhverfisvæn í ströngustu merkingu þess hugtaks.  Græn orka Íslands verður 

brún sé ekki tekið tillit til heildarmyndarinnar og framleiðsluferlið sett í 

samhengi við hnattvæðingu. Taka verður til alla hugsanlega kostnaðarliði og átta 

okkur á að núverandi gróði skilar sér til alþjóðlegu stórfyrirtækjanna (Mies og 

Shiva, 1993) en ekki til íslensku þjóðarinnar. Fjármagn er vald sem stýrir 

þekkingu og hefur áhrif á hvernig málaflokknum náttúruvernd er sinnt, neikvæð 

orðræða um verndarverur og vernd tryggir hnattrænum framkvæmdasinnum 

valdið sem birtist m.a. í viðhorfum almennings og stjórnvalda til verndar og 

nýtingar. Verndarverurnar hafa m.a. þekkingu og hugmyndir um ferðaiðnað til 

framtíðar. Þær benda á að sé ætlunin að byggja upp náttúrutengdan ferðaiðnað 

verður að vanda valið í hvað við setjum framkvæmdaorkuna, þá borgar sig 

væntanlega ekki að reisa hverja stórvirkjunina á fætur annarri fyrir mengandi 

iðnað. Það er vel hægt að nýta orkuna sem er til staðar án þess að raska jafnvægi 

náttúrunnar og selja orkuna í samræmi við verðlag heimsmarkaðarins. Þannig 

sköpum við aukinn gróða og tökum tillit til réttinda náttúrunnar og lífvera.  

 

Lausn frá tvíhyggjunni 

Vestrænt gildismat á lífríkjum, vistkerfum og menningar samfélögum má rekja til 

tvíhyggjunnar og strauma hennar.  Þessa ,,strauma― tvíhyggjunnar má finna svo 

víða, líka í þeim tilgangi að vernda náttúruna. En ég verð að spyrja hvernig hægt 

sé að ætlast til þess að lausnin á náttúruverndarvandanum sé að láta konur kaupa 

rétt inn eða þvo þvottinn með réttu efnunum eins og Guðrún G. Bergmann 

(2009) og fleiri vilja meina. Þetta er hluti af lausninni, að fá fólk til að endurvinna 

og spara orku, en það verða allir að taka þátt. Þessi stefna að halda konum í 

sérstökum málaflokki og sér hóp og körlum í öðrum viðheldur aðeins því 
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kynjakerfi sem á stærstan þátt í að skapa vandann, hvort sem það kallast 

umhverfisvandi eða náttúruspjöll. Sama þróun virðist eiga sér stað með 

náttúruvernd og jafnrétti, skapaðar eru sér nefndir og sér lög fyrir málaflokkana 

en þannig er þeim haldið fyrir utan kerfið sem er í raun stærsti hluti vandans. Í 

stað þess að tengja þetta saman og reyna að vinna út frá heildarmyndinni tekst 

hinum valdamestu að stjórna þeim sem minna vald hafa, útiloka þá frá 

umræðum, halda þeim sér á báti og fjársveltum. Þetta snýst um vald og 

undirgefni, áunnið, keypt eða erft. Með því að nýta okkur verkfærin, tengja 

saman samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða þá er mun líklegra að árangur 

vinnist, sé viljinn fyrir hendi. Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða táknar 

viljann og framkvæmdina við að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á 

stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum 

fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem taka þátt í stefnumótun í 

samfélaginu (Jafnréttisstofa, 2009). 

Konur geta alveg breytt heiminum en karlarnir verða að taka þátt, í 

núverandi kerfi verða karlarnir að taka þátt því þeir taka að mestum hluta 

stærstu ákvarðanirnar sem varða viðskiptalífið. Vonandi getur Vandana Shiva 

talað um að virkja alla, óháð kyni, haldi jafnréttisstraumar áfram að berast um 

Indland eins og á Íslandi. Vandana hefur út frá raunsæju mati komist að því að 

með því að virkja þekkingu kvenna í hennar landi, að þá viðhöldum við 

ákveðinni náttúruþekkingu sem er ekki til á prenti og er óðum að hverfa með 

elstu kynslóð kvenna í Indlandi. Þetta er nefnilega þekking sem aðeins 

ömmurnar búa yfir, því þær voru til fyrir tíma stóriðjunnar og lærðu á landið í 

náttúrulegri mynd og kunna enn þá á það. Þær eru safnarar, eiga fjölbreyttustu 

náttúrulegu (ólöglegu) fræbankana, sem hafa hingað til tryggt að þessar plöntur 

tapist ekki af yfirborði jarðar t.d. eftir að stórfyrirtækin eru búin að ryðja út allri 

fjölbreytni úr hverjum dalnum á fætur öðrum til þess eins að rækta eina tegund 
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af hveiti, sem væntanlega fer á markað utan Indlands6. Sömu stórfyrirtæki og 

búin eru að einkavæða réttinn á fræjum, náttúruleg fræ eru að verða ólögleg því 

þannig neyðast bændurnir til þess að kaupa erfðarbreytt fræ frá sérstökum 

söluaðilum (Alþjóðanefnd um framtíð matvæla og landbúnaðar, 2011). Með 

auknu kynjajafnrétti getur þessi þekking orðið að þekkingu óháð kyni, þannig 

breikkar hópurinn sem getur t.d. varið landið og líffræðilega fjölbreytni hvers 

vistkerfis fyrir sig. En á Íslandi erum við vonandi flest komin á þann stað að 

karlar eru jafn líklegir til þess að sjá um innkaup fyrir heimilin og því væru ráð 

Guðrúnar G. Bergmann betur orðuð ,,Mannfólkið getur breytt heiminum―. 

Munurinn á þeim tveim er að önnur er eins og svo margir föst í viðjum vestræns 

tvíhyggju neyslusamfélags en hin hugsar lausnarmiðað innan kerfis sem snýst 

meira um að komast lífs af og varðveita líffræðilega fjölbreytni. Guðrún G. 

Bergmann er eflaust velmeinandi en áttar sig ekki á því hversu kynjuð og 

neyslumiðuð ráðin hennar eru.   

Nokkrar af verndarverunum mínum voru á morgunmálstofu með 

Vandana Shiva og komu þær fram með áhugaverðar spurningar. Spurning einnar 

þeirra er hugsanlega stærsta spurningin. Hún vildi fá álit Shivu á því hvort 

heildræn nálgun á umhverfis/náttúru vandanum út frá kyni/kyngervi ætti 

raunhæfan möguleika til virkni í kaptíalísku samfélagi eins og á Íslandi. Shiva 

benti á að í kaptíalísku samfélagi tvíhyggjunnar, eru karlar álitnir áhættusæknir og 

konur umhyggjusamari. Áhættan sem er tekin í tilfelli náttúrubaráttunnar leggst á 

náttúruna en ávinningurinn fer til valdhafanna. Álíka var með bankahrunið 2008 

á Íslandi, en þar fóru að mínu mati miklum áhættusæknir útrásarvíkingar, byrðar 

áhættunnar lentu á almenningi (skattgreiðendum) og ávinningurinn varð eftir í 

höndum örfárra útvaldra valdhafa sem tóku út arðinn áður en bankahrunið varð 

(Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). Ef við 

tökum út allan arðinn af mögulegum náttúruauðlindum okkar strax, þá er næsta 

                                                 

6 Vísa hér í orð Vandana Shiva á morgunmálstofu sem haldin var í fyrirlestrarsal 
Þjóðminjasafnsins 27. ágúst 2011. Á þessari málstofu voru samankomnar verndarverur af ýmsu 
tagi. 
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víst að áhættan leggst á náttúruna sjálfa og ávinningurinn skilar sér ekki til hins 

almenna borgara (t.d. raforkuverð).  

Viðurkenna þarf þátt kvenna og annarra minnihlutahópa til fulls í öllum 

samfélögum og virkja til frekari þátttöku og áhrifa á öllum sviðum, t.d. innan 

náttúruverndar og nýtingar. Þannig og með því að horfa út fyrir kassann eftir 

lausnum getum við hugsanlega komist áfram. Með því að hlusta á áður 

jaðarsettar raddir er möguleiki fyrir meiri þekkingu og þar með betri úrvinnslu á 

þeim vandamálum sem mannkynið og kvennkynið þurfa óhjákvæmilega eða eru 

þegar farin að takast á við, vandamál sem varða jafnvel líf og dauða. 

Uppbygging tvenndarparanna og túlkun þeirra innan ólíkra 
samfélaga gæti þá verið menningarlega bundin. Nýrri kenningar 
setja spurningarmerki við þessi tvíhyggjutengsl manns og 
umhverfis, sem og að leggja áherslu á tengsl 
umhverfishugmynda við vald og sjálfsmyndir. Náttúran er 
þannig mótuð af athöfnum manneskjunnar og manneskjan 
mótuð af umhverfi sínu. 

(Kristín Loftsdóttir, 2010, bls. 91) 

Hér ræðir Kristín Loftsdóttir hvernig tvíhyggjan er í raun afar vestrænt fyrirbæri 

sem eigi ekki við á sama hátt þegar við komum í önnur menningarsamfélög. En 

rannsóknir hennar á samfélagi WooDabee fólksins í Níger hafa meðal annars 

leitt ofangreint í ljós. Tvíhyggjuskipting milli manns og náttúru er ekki 

menningarlega samofin þar eins og á vestrænum slóðum. Þar flokkast 

manneskjur með náttúrunni, þær eru náttúruafurðir og treysta á náttúruna og 

gjafir hennar til þess að komast af í lífsbaráttu. Sem væri hugsanlega ekki eins 

mikil barátta væru vestrænu öflin ekki stór partur af orsök vandamála þar á 

slóðum eins og víða annars staðar, þar sem stórfyrirtæki fara á áður ,,ónumdar― 

slóðir til að sækja gjafir náttúrunnar og koma þeim í verð á hnattrænum 

mörkuðum. 
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Raunverulegir valdhafar 

Náttúruvernd og náttúruframkvæmdir í gróðaskyni fyrir fáa útvalda hefur verið 

stóra málið í mörgum myndum víða í heiminum og á Íslandi frá upphafi 

byggðar. Síðastliðna áratugi hefur framkvæmdum fjölgað svo um munar, 

hraðinn er gífurlegur og offarið einkennir bæði skipulag og framkvæmdir. Á 

yfirborðinu virðast þetta vera framkvæmdaglaðar mannverur sem vilja skapa 

atvinnu og gróða fyrir samfélagið. En þegar farið er undir yfirborðið, horft er 

framhjá glæstri ímynd drag(t)klæddra7 viðskiptavera sem eru að skapa gróða þá 

kemur í ljós að það sem knýr þetta kerfi áfram er hnattvætt ferli sem hefur 

hlotið ýmis nöfn gegnum tíðina en birtist nú allt í vel blönduðum kokteil 

hnattvæðingarinnar, nýlenduhyggju, kapítalisma og nýfrjálshyggju með áherslu á 

og það sameiginlega meginmarkmið að ná efnahagslegum völdum. Það skiptir 

mestu máli, að skapa meiri gróða til að fá þannig meiri völd. Baráttan sem hefur 

átt sér stað á Íslandi er bara enn ein birtingarmynd þess sem er að gerast víða í 

heiminum eða hefur nú þegar gerst og skilið mannverurnar eftir fastar í 

lífstílsbundinni efnahagsþrælkun hvort sem þær rækta einkavædd erfðarbreytt 

hraðvaxta grjón sem fást aðeins keypt á okurlánum í Indlandi (Shiva, 2010) eða 

eru neyddar til að búa í vinnubúðum í gámum uppi á hálendi í hörðu vetrarríki 

Íslands við hörmulegar og lífshættulegar óheflaðar náttúruaflsaðstæður. Við 

forréttindaverur Íslands tökum líka þátt í þessu kerfi með því að vera á þeim 

enda neyslukeðjunnar sem knýr þetta kerfi áfram. 

Er náttúrubaráttan afurð hnattvæðingar og er hnattvæðing hluti af 

áætlun kapítalista um að öðlast eins mikil efnahagsleg völd og hægt er? Náttúran 

kemur inn í þetta kerfi sem fyrirbæri sem nýtt er til þess að skapa sem mestan 

gróða fyrir stórfyrirtæki. Gróðinn er meginmarkmið sem leiðir að gjörnýtingu 

sameiginlegra auðlinda og landsvæða og þar með óafturkræfum spjöllum. Konur 

neyðast til að ganga lengra til að sækja vatnið, þar sem virkjunin hefur þurrkað 

                                                 

7 Hér vísa ég í kyngervi sem einhverskonar ,,drag‖ sem við klæðum okkur í, þessi hópur 
klæðir sig í valdið með jakkafötum eða drögtum, konurnar klæðast í gervi karlmanna með því að 
nota dragtir. 
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upp árnar (Shiva, 2003). Karlar sem eru ekki valdhafar fara um heiminn sem 

verkamenn og koma upp virkjunum við stórhættuleg vinnuskilyrði.  Þetta er 

kynja- og jafnréttisskekkja, sem kemur upp við nánari skoðun á kerfinu sem 

tryggja á réttindi fyrir alla. En raunveruleikinn er sá að þetta tengist allt saman, 

jafnrétti kynjanna, misnotkun á náttúruauðlindum og efnahagsmálin. 

Því þetta snýst ekki lengur um landsvæði eða hluti sem eru staðbundnir. 

Nauðsynlegt er að kortleggja kapítalísku hliðina á þessu öllu eða þær hliðar sem 

snúa að fjármagni og gróða, að græða. Hið augljósa er að flestar 

ofurframkvæmdir á íslenskri náttúru eru gerðar með það að leiðarljósi að græða 

sem mest (fáir útvaldir). Þeir sem framkvæma virðast eiga gnægtarbrunna af 

peningum á meðan þeir sem vilja græða upp náttúruna ganga um með betlistaf 

til þess eins að vernda ekki græða. Jafnvel þrátt fyrir að framkvæmdirnar sem 

skapi gróða eigi sér uppruna í sameiginlegum auðlindum þá skilar raungróði sér 

ekki til okkar allra.  

Þegar við horfum á hlekkinn milli hnattvæðingar og ofnýtingu 

náttúruauðlinda verður ljóst að sé ætlunin að ná einhverskonar stjórn á 

ástandinu náttúrunni í hag, þá verðum við að vinna á öllum sviðum, saman. 

Þetta er óendanlega stórt vandamál sem þarfnast óendanlegra stórra lausna, sem 

miðast við þarfir fólksins, lausnir unnar m.a. gegnum stjórnmál. Vinna þarf alla 

með á þetta band, konur og karla, öll þurfum við jákvæða valdeflingu sem hefur 

áhrif svæðisbundið og hnattrænt. Gjáin er þarna og bilið breikkar milli hópa, 

kynja, manns og náttúru. Bilið felst í samfélaginu, í tungumálunum, orðræðunni, 

stjórnskipulagi, lagarammanum og svo mætti lengi telja.  

Þjóðin/fólkið þarf að ráða högum náttúruauðlinda í samstarfi við 

stjórnvöld/valdhafa, fólkið þarf að leggja við hlustir og gera upp hug sinn 

meðvitað og valdhafar/stjórnvöld þurfa að taka tillit til þess. Stjórnlagaráð kom 

saman árið 2011 til þess að endurskoða íslensku stjórnarskránna og undirbúa 

frumvarp til stjórnarskrár. Er því verki lokið og liggur frumvarpið fyrir Alþingi, 

en í nýju útgáfunni af stjórnarskránni er náttúran skrifuð sterkar inn með sér 
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ákvæði um náttúru Íslands og umhverfi, auðlindaákvæði þar sem kemur fram að 

auðlindir sem ekki eru í einkaeigu séu sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. 

Einnig kemur fram í fréttatilkynningu frá stjórnlagaráði að enginn geti fengið 

auðlindirnar eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota og að aldrei 

megi selja þær eða veðsetja. Stjórnlagaráð bætir við nýrri grein um að 

stjórnvöldum beri að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru og 

áhrif framkvæmda þar á (Stjórnlagaráð, 2011). Von mín er sú að verði þetta 

samþykkt sé það til bóta fyrir okkur öll, náttúruna og mannverurnar. Forvitnilegt 

verður að fylgjast með viðbrögðum við frumvarpinu verði það að lögum 

bundnum í stjórnarskrá Íslands. Vonandi er framundan alvöru umræða um 

verndun og nýtingu, byggð á allt um lykjandi virðingu, án persónuniðurrifs og 

jaðarsetningar.  

 

Fjölhyggjan í femínískum farvegi 

Fjölhyggjan getur táknað að allir hafi málskotsrétt, að allar leiðir að ákveðnum 

markmiðum séu gildar, upp að vissu marki. Þetta mark getur verið margskonar 

t.d. mannréttindi í anda Nussbaum eða stjórnvöld/lagarammar sem hafa áhrif 

og farið er eftir. Markmiðið er að ná samhljóm sem hægt er að byggja á 

framtíðarsamfélög. Ástæða þess að allir sem kalla sig mannverur ættu að velta 

vöngum yfir málefnum náttúrunnar er sú að þetta eru ekki málefni náttúrunnar 

heldur mannveranna. Við þurfum að vernda mannkynið ekki náttúruna, hún er á 

góðri leið með að snúa vörn í sókn, sem þýðir meðal annars það að mannkynið 

hopar um leið og jöklarnir hopa. Náttúran verður okkur alltaf æðri, öflugri og 

stærri, hún sér um sig sjálf, en við getum valið að verða eitt með henni eins og 

okkur var í upphafi ætlað. Þú þarft að byrja að endurvinna núna, ekki á morgun, 

hoppa á græna vagninn, sem á endanum leiðir okkur vonandi til jarðar sem getur 

enn séð fyrir okkar grunnþörfum. Í náttúru – og líffræðilegum skilningi eru 

grunnþarfir spendýra vatn, fæða, hreint loft og skjól til að sofa í. Hjá tegund 

okkar, mannverunum er ást líka grunnþörf. Hvað þurfum við í raun til að 
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komast af og hvað er það sem má fara því það byggist á löngun? Einnig þarf að 

huga að gæðum í þessu tilliti, þeim mun meiri gæði þeim mun betri verður 

nýtingin. Ég þarf ekki að eiga stóran bíl sem mengar ferlega mikið, ég þarf ekki 

fullt af fötum í nýjustu tísku, ég þarf ekki alla sápulegina og hreinsiefnin sem ég 

nota. Svona má lengi telja en það þarf hver og einn að gera fyrir sig. 

Niðurstaðan mannverum í hag ætti því að vera að þurfa ekki svona mikið af öllu 

og þá reddast þetta kannski. 

 

Collins (2000) vill meina að ef við horfum á heiminn sem eina heild þá gerum 

við okkur grein fyrir ábyrgðinni sem hver einstaklingur býr yfir sé vilji til 

breytinga. En Collins heldur því fram að þetta sýni okkur að jafnvel þrátt fyrir 

að styrking einstaklingsins sé lykill, að þá komi alltaf til með að þurfa 

sameiginlegt átak eigi að hafa langtíma áhrif á samfélagslegar breytingar á 

stjórnmálum og efnahagsmálum. Sé viljinn fyrir hendi til breytinga þá getur 

heilmikið átt sér stað hjá einstaklingunum og sé vilji fyrir stórtækum breytingum 

á bæði samfélagslegum römmum og náttúrulegum þá er það lykilatriði að 

sameinast í baráttunni, styrkja þannig hvort annað, einstaklinga og samfélag, 

samtímis. Það felst í því ákveðin sjálfsvirðing að viðurkenna vandann, það er 

fyrsta skrefið, annað skrefið væri þá að bera kennsl á mýtur eða þrástef sem 

halda aftur af raunverulegri lausn. Þá er hægt að einbeita sér frekar að 

heildaráhrifum í stað þess að vera föst í deilum um gott eða vont, svart eða hvítt. 

Deilur geta verið til góðs, en þá verður að vera til staðar rými þar sem eigin 

viðhorf og annarra eru tekin til gagngerrar og fordómalausrar skoðunar. Það 

gerist aðeins sé egó-ið skilið eftir og sameiginlegum hagsmunum heildarsjálfsins 

boðið inn. Með því að skilja egó-ið eftir út úr jöfnunni, verður skömmin, 

sektarkenndin og samviskubitið yfir fortíðinni gert að áhrifslausri breytu. Þannig 

skapast jákvætt heildarrými þar sem hægt er að heyra allar raddir. Ákveðin 

þungamiðja þar sem jaðarinn er ekki til staðar og kassinn með hefðbundnu 

gömlu, ,,góðu― gildunum er hafður til hliðsjónar í formi einskonar sögulegs 
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gagnagrunns. Gagnagrunns, varhugaverðrar orðræðu og mannkynssögu, sem 

ekki er lengur tekin sem algildur sannleikur, því hann er ekki til nema í formi 

goðsagna sem samkvæmt reynslunni ætti frekar að sniðganga en fagna og byggja 

allt vort samfélag á. Þessi gagnagrunnur má samt ekki lenda á jaðrinum, því ef 

það sem í hann flokkast gleymist, gleymist líka reynslan og þekkingin sem leiðir 

okkur vonandi frá þessum gamla ,,góða― tíma.  
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