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Útdráttur 
Markmið þessarar ritgerðar er að kynna pólitískt gildi samhygðarkenningar Dalai Lama, 
andlegs og fyrrum pólitísks leiðtoga Tíbeta. Fjallað er um gildi samhygðarkenningarinnar í 
samhengi við uppruna hennar í búddískri heimspeki og sýnt fram á hvernig henni hefur verið 
ljáð pólitískt gildi í deilum Dalai Lama og tíbetsku útlagastjórnarinnar við kínversk yfirvöld. Þá 
er þeirri spurningu varpað fram hvort að beiting samhygðarinnar geti reynst gagnlegt tól í 
pólitískri hegðun og umræðu sem og stefnumótun á Íslandi. Ritgerðin byggir á umfjöllun 
stjórnmálafræðingsins Gerry Stoker um aukna pólitíska óánægju og vantraust í nútíma 
lýðræðisríkjum. Gagnrýni Gerry Stoker á markaðsmiðaða áherslu á stjórnmálum og í 
fjölmiðlageiranum, og gagnrýni Dalai Lama á rótfestu efnis- og einstaklingshyggju í 
efnahagslega þróuðum lýðræðisríkjum, eru teknar til athugunar og bent á hvernig þörf sé á 
nýjum leiðum til þess að hugsa um stjórnmál. Leitað er til kenninga í stjórnmálasálfræði um 
upplýsingaöflun og -túlkun kjósenda auk rannsókna um áhrif fjölmiðla á þjóðfélagsumræðu. 
Helstu niðurstöður eru á þá leið að róttækar breytingar þurfi að gera á hinum pólitíska 
vettvangi til þess að snúa við þeirri þróun sem er að eiga sér stað, og að nýjar hagmælingar 
sem meta andlega og samfélagslega þætti í jafnvægi við þá efnahagslegu séu þar 
nauðsynlegir. Í þeirri þróun tel ég samhygðarkenninguna hafa ríkt pólitískt gildi, bæði í 
hagkvæmri og lausnamiðaðri stefnumótun sem og til þess að stuðla að þeirri 
viðhorfsbreytingu sem nauðsynleg er til þess að samfélag mannsins geti þróast áfram á 
friðsælan hátt. 
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Inngangur  

Frá örófi alda hefur mannfólkið velt fyrir sér þeirri stóru spurningu sem hvað erfiðast er að 

vera sammála um svör við, spurningunni um tilgang lífsins.  

Sálfræðingurinn Viktor Frankl, sem skrifaði metsölubókina Leitin að tilgangi lífsins, 

tjáði fréttamanni aðspurður að vinsældir bókarinnar væri best hægt að skýra sem tjáningu á 

þeirri eymd sem greinilega knúði svo marga í nútíma samfélagi til þess að kaupa bók með 

slíkum titli. Eftir að hafa lifað af hörmungar útrýmingabúða nasista í seinni heimsstyrjöldinni 

komst dr. Frankl að þeirri niðurstöðu að tilgangur lífsins gæti falist í því að gera það sem 

hverjum og einum þykir mikilvægt, elska og sýna hugrekki í erfiðum aðstæðum. Að mati 

Frankl er þjáningin tilgangslaus, en maðurinn gefi þjáningunni merkingu með því að bregðast 

við henni. Um það hafi hann hins vegar val.1

Í þessari ritgerð verður ekki gerð tilraun til þess að svara hinni stóru spurningu um 

tilgang lífsins, en hins vegar verður gengið út frá orðum dr. Frankl um að margir í heiminum 

þjáist og að möguleiki sé að leita lausna á þjáningunni. Tenzin Gyatso, hinn 14. Dalai Lama, 

lítur svo á, eins og aðrir búddistar, að allir menn hafi það sameiginlegt að upplifa þjáningu en 

deili allir grundvallarrétti til þess að leita hamingjunnar. Hann lítur reyndar svo á að 

hamingjuleitin sé eiginlegur tilgangur lífsins, hamingjan sé raunhæft markmið fyrir alla og að 

allir geti lært að höndla hana.

 

2

Ef við göngum út frá þessari skilgreiningu má ætla að hamingjan, eins og þjáningin, sé 

viðfangsefni stjórnmálafræðingsins ekki síður en sálfræðingsins eða búddamunksins. Dalai 

Lama er búddamunkur, en hann er jafnframt andlegur (e. spiritual) og pólitískur leiðtogi 

Tíbeta. Hann hlaut friðarverðlaun Nóbels árið 1989 fyrir beitingu friðsamlegra lausna í 

 Burtséð frá því hvernig hamingjan og þjáningin tengjast 

eiginlegum tilgangi lífsins er hægt að samþykkja að hamingjan og þjáningin eru óneitanlega 

partur af lífi mannsins. Þjáningarhugtakið sem slíkt er innan búddisma efniviður til ítarlegrar 

umfjöllunar og rökræðu, en út frá sjónarhorni stjórnmálafræðinnar má til einföldunar segja 

að átt sé við þær neikvæðu tilfinningar sem fylgt geta félagslegri tilvist mannsins í samfélagi 

hans við aðra menn, s.s. reiði, gremja, hatur, öfund, óánægja, vonleysi og tilfinningalegur 

sársauki, svo dæmi séu nefnd.  

                                                                 
1 Viktor E. Frankl, Leitin að tilgangi lífsins, þýð. Hólmfríður K. Gunnarsdóttir (Reykjavík: Háskólaútgáfan; 
Siðfræðistofnun, 1996), bls. 13, 97-103.  
2 Dalai Lama XIV og Howard C. Cutler, Leiðin til lífshamingju, þýð. Jóhanna Þráinsdóttir (Reykjavík: JPV útgáfa, 
2001), bls. 19-20. 
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baráttunni fyrir frelsun Tíbet. Að mati Nóbelsnefndarinnar felast í heimspeki hans 

uppbyggilegar tillögur að lausnum á sviðum alþjóðlegra átaka, mannréttinda og 

umhverfismála.3 Dalai Lama lítur svo á að tilhneiging nútíma mannsins til þess að horfa 

framhjá andlegum (e. spiritual) framförum í þekkingu og þroska, geti leitt til djúpstæðra 

vandamála í heimi þar sem fólki fjölgar stöðugt og aðrar efnislegri framfarir í tækni og 

vísindum aukist.4

 

 Að mati Dalai Lama þarfnast mannkynið grundvallar viðhorfsbreytingar og 

telur hann þar að tileinkun á samhygð (e. compassion) sé lykil verkfæri mannsins í friðsælli 

sambúð við aðra og almennri mannlegri breytni á nýrri öld.  

Samhygðarkenning Dalai Lama er þarft innlegg í stjórnmálafræði þar sem hún snertir náið á 

mannlegum samskiptum og óánægju fólks með samfélagið og hvert með annað. Þá er hún 

ekki síður áhugaverð í ljósi þeirra hræringa sem hafa verið í íslenskum stjórnmálum á nýrri 

öld, ekki síst eftir fall íslensku bankanna haustið 2008. Mikil óánægja hefur gert vart við sig, 

kjósendur hafa víðast hvar gengist undir naflaskoðun, nýtt fólk stigið á stjórnvölinn og 

svokallaður andkerfisflokkur í fyrsta skipti kosinn til borgarstjórnar í Reykjavík vorið 2010. 

Stjórnmálafræðingurinn Gerry Stoker hefur jafnframt fjallað um almenna aukningu á 

pólitískri óánægju þegna í lýðræðisríkjum og varpað fram efasemdum um það hvernig 

kjósendur, sem og fræðimenn, líta á stjórnmál á tímum þar sem einstaklings- og efnishyggja 

hafa verið meðal ráðandi hugmyndafræði. Í ljósi nýrra tíma í stjórnmálum, bæði hérlendis og 

erlendis, er því vert að skoða nýja fleti á því hvernig hægt er að hugsa um stjórnmál.  

Markmið þessarar ritgerðar er að kynna pólitískt gildi samhygðarkenningarinnar og 

varpa fram þeirri spurningu hvort beiting hennar geti reynst gagnlegt tól í pólitískri hegðun, 

umræðu og stefnumótun í frjálslyndum lýðræðisríkjum á nýrri öld.   

 

Í 1. kafla verður höfð til grundvallar umfjöllun stjórnmálafræðingsins Gerry Stoker um 

lýðræði og stjórnmálaþátttöku á 21. öldinni auk þess sem samhygðarkenning Dalai Lama 

verður kynnt í samhengi við kenninguna um háð upptök (e. dependant originiation). Í 

umfjölluninni verður einnig tekið mið af kenningarlegri nálgun stjórnmálasálfræðinga á 

                                                                 
3 Nobelprize.org, ,,Press release: The Nobel Peace Prize for 1989,” fréttatilkynning 5. október 1989. 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html (sótt 5. apríl 2012).  
4 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for a New Millennium (London: Little; Brown & 
Company, 1999), bls. 17-26. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/press.html�
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söfnun, vinnslu og mati fólks á upplýsingum með það að markmiði að varpa ljósi á hvernig 

pólitískir atburðir, upplýsingar og hugmyndir kunna að öðlast gildi meðal kjósenda. Þá verður 

sérstaklega greint frá rannsókn Iyengar, Peters og Kinder á áhrifum fjölmiðla á 

viðhorfsmótun  kjósenda.  

Öðrum kafla verður varið í umfjöllun um búddisma þar sem gert verður grein fyrir 

þeim kenningum sem samhygðarkenningin á uppruna sinn í. Jafnframt verður gerð grein fyrir 

ólíkum greinum búddisma, þar á meðal tíbetsks búddisma, með það að markmiði að varpa 

ljósi á uppruna og eðli leiðtogastöðu Tenzin Gyatso sem Dalai Lama. 

Í 3. kafla verður í grófum dráttum skýrt frá deilu Tíbeta við kínversk stjórnvöld með 

það að markmiði að skoða það hvernig Dalai Lama tekst á við hana út frá 

samhygðarkenningunni. Þá verður skýrt hvernig tvíþætt hlutverk hans sem andlegur og 

pólitískur leiðtogi hafa á ferli hans verið samtvinnuð. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar verða kenningar Stoker og Dalai Lama, auk kenninga í 

stjórnmálasálfræði, yfirfærðar yfir á íslenskt samfélag og gerð tilraun til að bera kennsl á 

mögulega nýtni samhygðarkenningarinnar til þess að taka á þeim pólitísku vandamálum sem 

hér ríkja. Þar verða kynntar leiðir til þess að auka jafnvægi milli efnislegrar og andlegrar 

velferðar og auka almenna samhygð í samfélaginu. 

Við vinnslu þessarar ritgerðar hef ég notið mikillar hjálpar og því vil ég þakka þeim 

sem lögðu mér lið með einum eða öðrum hætti. Í fyrsta lagi vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum, Svani Kristjánssyni, fyrir gott og lærdómsríkt samstarf, en einnig Pétri Péturssyni 

guðfræðingi fyrir ýmsar gagnlegar ábendingar í byrjun ferlisins. Þá vil ég þakka foreldrum 

mínum, Þorleifi Kristjáni Guðmundssyni og Díönu Svölu Hermannsdóttur, fyrir ómetanlegan 

stuðning og yfirlestur á ritgerðinni, en mömmu vil ég sérstaklega þakka fyrir að kynna mig 

fyrir kenningum Dalai Lama.  Tengdamóður minni, Sesselju Árnadóttur, kann ég góðar þakkir 

fyrir yfirlestur snemma í ferlinu og ýmsar þarfar ábendingar. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

sambýlismanni mínum, Heiðari Eiríkssyni, fyrir þá fórnfýsi og óeigingirni, ótæmandi stuðning 

og ást sem hann hefur sýnt mér á meðan á námi mínu stóð. Honum færi ég mínar allra bestu 

þakkir fyrir ótal yfirlestra, mikla hjálp við tæknileg atriði uppsetningar og frágangs, auk þess 

sem hann kom þeim skýringamyndum sem í ritgerðinni eru á tölvutækt form.  
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1. kafli Kenningar um óánægju í lýðræðisríkjum nútímans 

1.1 Gerry Stoker: Frá markaðsmiðaðri nálgun til samfélagslegrar vitundar 

Stjórnmálafræðingurinn Gerry Stoker hefur rannsakað lýðræði og þátttöku almennings í 

stjórnmálum. Stoker bendir á að til þess að lýðræðislegt stjórnarform geti virkað og mætt 

markmiðum sínum þurfi til öfluga stjórnmálaþátttöku og ekki síst þátttöku í að keppa að því 

að bæta lýðræðið og þróa ef ekki eigi að bjóða hættunni á öðru og verra stjórnarformi heim.5 

Stoker hefur þó áhyggjur af vaxandi vonbrigðum fólks með stjórnarformið, slæmu viðhorfi 

fólks til stjórnmála og stjórnmálamanna sem og bágri þátttöku þeirra í lýðræðislegum ferlum. 

Að hans mati hafa of margir gefist upp á daglegri virkni í stjórnmálum og láti aðgerðasinna (e. 

activists) og fagmenn það eftir að kynna sér málefni og taka þátt. Þetta telur Stoker 

neikvæða þróun þar sem að þeir aðilar sem hvað besta stjórnmálavirkni hafa einblíni um of á 

samskipti við stjórnvöld og flaski gjarnan á því að miðla upplýsingum og virkja hinn almenna 

borgara til þátttöku með þeim.6 Þá telur Stoker þá þátttöku sem rannsóknir benda til að 

margir telji pólitíska, s.s. þátttaka í undirskriftalistum og að sniðganga vörur sé lítið annað en 

framlenging á markaðshegðun þegna sem neytenda.7

Stoker bendir á að þegnar í lýðræðisríkjum hafi almennt jákvætt viðhorf til lýðræðis 

út af fyrir sig en hafi aðra sögu að segja af reynslu sinni af því. Stórt hlutfall kjósenda í 

lýðræðisríkjum víða um heim hafi lítinn sem engan áhuga á stjórnmálum og margir telji 

stjórnmálamenn hafa sig að fífli með einföldunum, blekkingum og innantómum loforðum. 

Þetta segir Stoker leiða til þess að vantraust og bölsýni verða algeng viðbrögð almennings í 

pólitískum aðstæðum.

 

8

Hér á landi þarf ekki að vafra lengi á vefmiðlum, kaffistofum eða bókabúðum landsins 

til þess að átta sig á að áhyggjur Stoker eru ekki úr lausu lofti gripnar. Á Íslandi hefur þó 

kjörsókn vissulega haldist nokkuð há, eða í kringum 83 – 90% í Alþingiskosningum síðan 

1983.
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5 Gerry Stoker, Why Politics Matters: Making Democracy Work (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006), bls. 1. 

  Engu að síður virðist vantraust almennings í garð Alþingis vera mjög mikið, ef marka 

6 Stoker, Why Politics Matters: Making Democracy Work, bls. 116-17 og 51. 
7 Ibid, bls. 11. 
8 Ibid, bls. 1-2 og 32-46. 
9 Hagstofa Íslands, ,,Kosningar: Yfirlit kosninga,” Kosningaþátttaka í Alþingiskosningum 1983-2009. 
http://hagstofa.is/?PageID=828&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02000%26ti=Al%FEingis%2D+og+forset
akosningar+1874%2D2011++%26path=../Database/kosningar/kosningayfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlu
tfall (sótt 5. apríl 2012).  

http://hagstofa.is/?PageID=828&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02000%26ti=Al%FEingis-+og+forsetakosningar+1874-2011++%26path=../Database/kosningar/kosningayfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall�
http://hagstofa.is/?PageID=828&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02000%26ti=Al%FEingis-+og+forsetakosningar+1874-2011++%26path=../Database/kosningar/kosningayfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall�
http://hagstofa.is/?PageID=828&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02000%26ti=Al%FEingis-+og+forsetakosningar+1874-2011++%26path=../Database/kosningar/kosningayfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall�
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má viðhorfskannanir Capacent Gallup, en einungis 10% aðspurðra sögðust bera mikið traust 

til Alþingis í febrúar 2012, miðað við 83% sem báru mikið traust til Lögreglunnar og 73% sem 

báru mikið traust til heilbrigðiskerfisins.10

Stoker telur þó ekki ástæðu til að halda að aukinn óheiðarleiki stjórnmálamanna sé 

megin orsakavaldur þessarar þróunar, eins og bölsýnir þegnar láta gjarnan í ljós. Hann færir 

m. a. rök fyrir því að vonbrigði kjósenda með hið lýðræðislega kerfi megi að einhverju leyti 

rekja til misskilnings þegnanna á merkingu lýðræðis og lýðræðislegra ferla. Hann segir 

stjórnmál í lýðræðiskerfum snúast um ,,sameiginlega ákvarðanatöku sem krefjist flókinna 

samskiptaferla sem yfirleitt leiði af sér óánægjulegar útkomur.” Hann telur, hins vegar, að 

vegna útbreiðslu neysluhyggju markaðarins og aukinnar áherslu á einstaklingshyggju geri fólk 

þau mistök að halda að lögmál markaðarins gildi einnig um stjórnmál. Hann álítur fólk ekki 

átta sig nægilega á því að lýðræðisleg þátttaka snúist um að eiga aðild að 

ákvarðanatökuferlum, frekar en að velja þá lausn sem sæmir þeirra eigin hagsmunum best. 

Niðurstaða lýðræðislegra ferla valdi einstaklingum þannig oft vonbrigðum þar sem þeir þurfi 

að hlíta niðurstöðunni óháð ánægju sinni með hana, öfugt við það sem gildir á leiksviði 

markaðarins þar sem neytendur geta farið með viðskipti sín annað ef þeim líkar ekki varan.

 Vantraust í garð Alþingis hér á landi er ágætis 

vísbending um að á Íslandi ríki þónokkur pólitísk óánægja þrátt fyrir, og kannski ekki síst í 

ljósi þess, að kjörsókn sé almennt góð. 

11

Að mati Stoker er því mögulegt að vanmat kjósenda á eðlismuni annars vegar 

lýðræðislegrar ákvarðanatöku sem er sameiginleg og miðstýrð (e. centralised), og hins vegar 

einstaklingsbundinnar ákvarðanatöku neytenda á markaði (e. market-based), kunni að varpa 

ljósi á aukna óánægju fólks með lýðræði í byrjun 21. aldar.

  

12

Þessi gagnrýnisatriði sem Stoker nefnir eru að mörgu leyti gagnrýni á 

skynsemissjónarhornið (e. public choice theory), sem dregur kenningar sínar frá hagfræðinni 

og byggir á því að kjósendur séu skynsamir og taki upplýstar ákvarðanir fyrst og fremst með 

sína eigin hagsmuni fyrir brjósti. Áður en lengra verður haldið með kenningar Stoker um áhrif 

fjölmiðla á þessa þróun er áhugavert að skoða hvort að kenningar stjórnmálasálfræðinga um 

  

                                                                 
10 Capacent Gallup, ,,Þjóðarpúlsinn,” Traust til stofnana, 6. mars 2012. http://capacent.is/frettir-og-
frodleikur/thjodarpulsinn/thjodarpulsinn/2012/03/06/Traust-til-stofnana/ (sótt 5. apríl 2012).  
11Stoker, Why Politics Matters : Making Democracy Work: bls. 68-70. 
12 Ibid, bls. 70-73. 
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það hvernig einstaklingar annars vegar túlkar þær upplýsingar sem afla sér, og hinsvegar þátt 

fjölmiðla í stýringu pólitískrar umræðu, kunni að varpa ljósi á þessa þróun. 

 

1.2 Kenningar í stjórnmálasálfræði um upplýsingatúlkun og upplýsingamiðlun 

Gagnrýnismenn á skynsemissjónarhornið koma einnig úr röðum stjórnmálasálfræðinga, en 

margir þeirra álíta forsenduna um skynsemi mannsins úrelta ef tekið er tillit til rannsókna á 

upplýsingasöfnun, –vinnslu og svo hegðunar einstaklinga. Margar slíkar rannsóknir gefa til 

kynna að einstaklingar beiti ekki vísindalegum aðferðum og raunar oft mjög órökvísum 

aðferðum við mat á upplýsingum, eins og Cottam, Dietz-Uhler, Mastors og Preston greina 

frá. Þau nefna m.a. eignunnarkenningar (e. attribution theory) í stjórnmálasálfræði sem 

dæmi um kenningarlega nálgun stjórnmálasálfræðinga við greiningu á upplýsingavinnslu og 

mati einstaklinga á hegðun annarra, en þær gera ráð fyrir því að einstaklingurinn grípi til 

svokallaðra leiðsagnarreglna (e. heuristics) þegar hann greinir upplýsingar. 

Leiðsagnarreglurnar skiptast í marga flokka, en þjóna í meginatriðum þeim tilgangi að stytta 

einstaklingnum leið að þekkingu eða skilningi í flókinni hringiðu óþarfra og þarfra 

upplýsinga.13

Tversky og Kahneman fjalla m.a. um eina af slíkum reglum sem til umfjöllunar verður 

hér, en það er leiðsagnarreglan  um tiltæki (e. availability heuristic). Hennar segja þeir gripið 

til þegar fólk dæmir eitthvað, t.d. líkur á að eitthvað gerist, út frá því hversu auðveldlega 

þeim gengur að muna eftir sambærilegu atviki. Þá skiptir máli hversu eftirminnilegt atvikið 

er, því ef einstaklingur hefur t.d. orðið vitni af húsbruna er líklegra að minningin hafi rýmri 

sess í huga viðkomandi en lestur á frétt um húsbruna. Tversky og Kahneman taka fram að 

notkun leiðsagnarreglna á daglegum skala eigi ekki síður við um reynda rannsakendur en 

aðra. Náskyld þessari reglu sé svo reglan um auðveldi ímyndunar (e. availability heuristic) en 

til hennar sé gripið þegar einstaklingur meti líkurnar á einhverju út frá því hversu 

auðveldlega honum takist að ímynda sér að það gæti gerst.

  

14

Í samhengi við umfjöllun Stoker geta leiðsagnarreglurnar sem Tversky og Kahneman 

skýra frá, dýpkað skilning okkar á pólitískri óánægju fólks. Því má velta fyrir sér hvernig 

tiltæki eða auðveldi ímyndunar á óheiðarlegum stjórnmálamönnum getur haft áhrif á mat 

  

                                                                 
13 Martha L. Cottam ofl., Introduction to Political Psychology, 2. útg. (Hove: Psychology Press, 2010), bls. 37-40.  
14 Amos Tversky og Daniel Kahneman, ,,Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases,” Science 185, nr. 
5157 (1974): bls. 1127-28 og 30.  
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fólks á stjórnmálamönnum sem það þekkir ekki af eigin reynslu. Ef marka má umfjöllun 

Tversky og Kahneman er auðveldlega hægt að bera kennsl á hvernig kjósendur hafa 

takmarkaða getu til þess að taka ígrundaðar og skynsamar ákvarðanir út frá þeirri flóknu 

hringiðu upplýsinga sem gjarnan fylgja hinu pólitíska lífi. 

 

Út frá skynsemissjónarhorninu, segir Stoker, má ætla að stjórnmálamenn séu upp til hópa 

eiginhagsmunaseggir sem meti atkvæði kjósenda meira en skoðanir þeirra og sinn pólitíska 

frama ofar velferð samfélagsins. Stoker bendir einnig á að þeir sem aðhyllist 

skynsemissjónarhornið hljóti því að vera svartsýnir á getu almennings til þess að taka 

höndum saman og breyta til svo að verk sem unnin eru af góðum hug drukkni ekki undir 

þunga hinna sjálfsmiðuðu framapotara.15 Stoker skýrir að þetta sé þróun sem þegar sé komin 

vel á veg, en hann vísar til viðhorfsrannsókna European social survey sem benda til þess að 

allt að helmingur aðspurðra Evrópubúa árið 2002 telji langflesta stjórnmálamenn fyrst og 

fremst hafa áhuga á atkvæðum frekar en skoðunum fólks.16

,,Lýðræði þarfnast þess að fólk taki þátt, en standi ekki á hliðarlínunni sem þrætandi 

bölsýnismenn,”

 

17 segir Stoker og bendir jafnframt á að tiltrúnaður á skynsemishyggjunnar 

geti virkað sem tvíeggja sverð, bæði í höndum almennings og innan akademíunnar. Ef litið er 

á bölsýnan hátt á það sem einhverskonar heilbrigða skynsemi að pólitísk ferli séu ósanngjörn 

og stjórnmálamenn almennt óheiðarlegir, gerir það litið annað en að ýta undir 

áframhaldandi viðhorf á þessa leið. Stoker bendir á, eins og fram hefur komið, að fólk hafi í 

meira mæli en áður áhyggjur af heiðarleika stjórnmálamanna. Hann spyr hvort þessi 

viðhorfsbreyting fólks sé komin til vegna þess að stjórnmálamenn raunverulega ljúgi meira 

en áður eða vegna almennra viðhorfsbreytinga í samfélaginu í átt til meiri vantrausts og 

vonleysis gagnvart stjórnmálum almennt.18

Stoker telur þó ástæðu til þess að hafa áhyggjur af þátt fjölmiðla í þessari þróun, og 

bendir á að sanngjörn og yfirveguð greining á flóknum atburðum eigi til að verða undir 

fótunum á einfeldni og dramatík í kapphlaupi fréttamiðla um áheyrendur. Margt af 

viðhorfum og þekkingu fólks byggist á því sem það les eða heyrir í fjölmiðlum og því sé sú 

  

                                                                 
15 Stoker, Why Politics Matters: Making Democracy Work, bls. 122-23. 
16 Ibid, bls. 119-20. 
17 Ibid, bls. 131. 
18 Ibid, bls. 51. 
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umræða sem þar fer fram lykillinn að lýðræðislegu samfélagi. Í hnattvæddum heimi þar sem 

aðgangur er að aragrúa af fréttum um atburði um leið og þeir gerast séu fjölmiðlar 

markaðsvara þar sem yfirbótin fyrir að vera ekki fyrstir með fréttirnar felist í að mála þær 

djörfum litum. Stoker bendir á hvernig tilkoma spjallþátta í útvarpi og sjónvarpi, umfang 

netblogga og pólitískrar umræðu á netinu geti hæglega gert stjórnmálaumræðuna að 

vettvangi svívirðinga, ásakana og ýkja þar sem ólíkar skoðanir eru jafnvel hvorki byggðar á 

staðreyndum né frambærilegum rökum.19

Það sem athyglisvert er við umfjöllun Stoker er að út frá henni má skilja að 

markaðsmiðuð þátttaka margra í stjórnmálum og að sama skapi óánægja fólks með 

lýðræðisleg ferli ýti undir viðhorf á stjórnmálum sem einkennist af bölsýni. Fjölmiðlar sem 

markaðsvara hafi svo lifibrauð sitt af fréttaflutningi sem ekki hjálpi til við að snúa við þeirri 

þróun að úr bölsýninni verði einskonar sjálfsskaparvíti. Bera má kennsl á hvernig umfjöllun 

Tversky og Kahneman um leiðsagnarreglurnar um tiltæki og auðveldi ímyndunar renna 

stoðum undir þetta ferli. Kjósandi sem fær þau skilaboð frá fjölmiðlum að stjórnmálamenn 

séu óheiðarlegir og lýðræðisleg ferli gangi ekki upp á auðveldara með að muna eftir eða 

ímynda sér hið neikvæða þegar stjórnmálaumfjöllun ber á góma aftur.  

 

Raunar fjallar Dalai Lama einnig um tilhneigingu fjölmiðla til þess að fjalla um 

neikvæða hluti. Að hans mati skýrist það þó af því að maðurinn sé í eðli sínu góður og því 

þyki góð verk of sjálfsögð til þess að ná athygli fjölmiðla. Neikvæðar fréttir um t.d. slys og 

ofbeldi vekji þannig athygli fólks þar sem slíkt sé ólíkt eðli mannsins. Dalai Lama lítur þó svo á 

að of mikil áhersla á neikvæðar fréttir séu óhollar sálinni þar sem þær ýti undir skakka mynd 

af tilverunni og minni okkur um of á grimmd og hatur í stað þess að efla samhygð.20

 

  

1.3 Áherslur í fréttaflutningi gefa haft áhrif 

Áhyggjur þeirra Dalai Lama og Stoker af áherslum í fréttaflutningi eru ekki óþarfar ef marka 

má rannsóknir í stjórnmálasálfræði. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum fjölmiðla 

á viðhorfsmyndun kjósenda og má þar t.a.m. nefna rannsókn Iyengar, Peters og Kinder á 

áhrifum sjónvarpsfrétta í Bandaríkjunum. Rannsóknin var með tilraunasniði þar sem 

þátttakendum var skipt í hópa sem látnir voru svara viðhorfskönnun um hin ýmsu málefni 
                                                                 

19 Ibid, bls. 128-30. 
20 Dalai Lama XIV, Bókin um viskuna og kærleikann, þýð. Jóhanna Þráinsdóttir (Reykjavík: JPV útgáfa, 2002), bls. 
100-101 og 106-108. 
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bæði fyrir og eftir rannsóknina. Hóparnir voru svo sex kvöld í röð látnir horfa á 

sjónvarpsþætti, sem ýmist var búið að eiga við eða ekki með því að slæða inn fréttum sem 

lögðu áherslu á ákveðin pólitísk málefni. Rannsakendur greindu marktæka viðhorfsbreytingu 

sólarhring eftir tilraunina meðal þeirra sem horfðu á breytta fréttaþætti á þá leið að málefnin 

sem slætt var inn mældust mikilvægari en fyrir rannsóknina. Niðurstöður Iyengar og félaga 

studdu fyrri rannsóknir McCombs og Shaw, sem komust að því að kjósendur voru líklegastir 

til þess að telja þau málefni mikilvægust sem veigamesta umfjöllun fengu í fjölmiðlum21

Þrátt fyrir að fjölmiðlar stjórni e.t.v. ekki skoðunum eða tilfinningum fólks hafa 

rannsóknir bent til að þeir geti sannarlega haft áhrif á það hvað það er sem kjósendur hugsa 

um. Rannsókn Iyengar og félaga var gerð fyrir 30 árum síðan og snéri einungis að 

kvöldfréttum. Áhugavert er í ljósi þess að velta fyrir sér að hve miklu leyti fjölmiðlar í 

hnattvæddum og netvæddum heimi geta haft áhrif á það hvað og hvernig fólk hugsar um 

stjórnmál á 21. öldinni. Að sama skapi er líka hægt að velta því fyrir sér hvort og þá hvernig 

fjölmiðlar og einstaklingar í gegnum þá, geti haft jákvæð áhrif með því að varpa ljósi á 

sammannleg vandamál í nútímanum, s.s. mannréttindi, fátækt, fordóma, ofbeldi og hatur, 

með samhygðina að leiðarljósi. Svör við þeim vangaveltum krefjast hins vegar nánari 

skoðunar á hvað það er sem felst í samhygðinni og hvernig hægt sé að beita henni í 

pólitískum aðstæðum, en það verður viðfangsefni næstu kafla. 

.  

 

1.4 Samhygðarkenning Dalai Lama 

Kenningar Dalai Lama eiga uppruna sinn í búddískri heimspeki sem gengur út frá því að 

einstaklingurinn sé fær um að móta sín eigin örlög og þurfi til þess enga ytri hjálp. Maðurinn 

sé dæmdur til þjáningar en allir menn eigi rétt á að frelsa sig frá þjáningunni og leita 

hamingjunnar. Með áherslu sinni á hugtakið samhygð á Dalai Lama í megindráttum við getu 

okkar til hluttekningar og samúðar með öðrum og samkenndar í þjáningu þeirra.22

                                                                 
21 Shanto Iyengar, Mark D. Peters og Donald R. Kinder, ,,Experimental Demonstrations of the ‘’Not-So-Minimal” 
Consequences of Television News Programs,” The American Political Science Review 76, nr. 4 (1982): bls. 848-
58.  

 Dalai 

Lama telur að með því að temja sér samhygð og þar með viðurkenna rétt allra annarra, 

einnig óvina okkar, til þess að leita hamingjunnar á við okkur sjálf, þá verði okkur það tamt 

22 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World : Ethics for a New Millennium, bls. 131. 
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að bera umhyggju og velferð annarra fyrir brjósti jafnt sem okkar eigin.23 Hann bendir á að 

óvinir okkar geti verið okkar mikilvægustu kennarar hvað þetta varðar. Takist okkur að koma 

fram við þá af samhygð má segja að við höfum eflt ákveðinn þroska sem hafi í för með sér að 

við getum betur lært af mistökum okkar og leyst vandamál sem upp koma af stillingu, 

umburðarlyndi og þolinmæði.24

Innileg tileinkun á þessu viðhorfi getur haft margvíðar afleiðingar að mati Dalai Lama. 

,,Ef þú smælar framan í heiminn, þá smælar heimurinn framan í þig”, orti Megas. Þeir Dalai 

Lama virðast á sama máli um þær afleiðingar sem við megum vænta af eigin hegðun og 

bendir sá síðarnefndi jafnframt á að þeir sem koma fram við alla aðra af samhygð og 

óeigingirni geti frekar vænst samsvarandi viðbragða þegar þeir sjálfir eru hjálparþurfi heldur 

en þeir sem líta fram hjá velferð og líðan annarra.

 

25

Kenningar Dalai Lama um mannúð og náungakærleik spretta ekki af einskærri ást og 

friðsemd búddamunksins einni saman. Kenningarnar grundvallast á verufræðilegri afstöðu 

sem hann fær að láni frá Madhyamika skóla búddískrar heimspeki. Afstaða þessi byggir á 

hugmyndinni um háð upptök, sem útleggst sem ten del á tíbetsku og dependant origination á 

ensku.

  

26

 

 

1.5 Kenningin um háð upptök  

Samkvæmt Dalai Lama getur hugmyndin um háð upptök hjálpað til við að skýra hvernig 

hlutir og atburðir gerast og eru eins og þeir eru. Hann útskýrir hugmyndina um háð upptök á 

þremur stigum.  

Í fyrsta lagi, felur hugmyndin í sér að allir hlutir séu ófrávíkjanlega gagnháðir í gegnum 

flókinn vef orsaka og aðstæðna. Því sé ekki hægt að freista þess að útskýra fyrirbæri sem 

afmarkaða einingu eða þátt, því að öll fyrirbæri séu háð orsökum eða upptökum og eigi sér 

rúm í ákveðnu samhengi. Hann tekur dæmi um leirpott sem afmarkaða einingu og skýrir 

hvernig endalaust sé hægt að benda á hvernig hann tengist bæði gjörðum og gerendum. 

Leirpotturinn sé búinn til úr efnivið og efniviðirnir úr röðum viðeigandi sameinda. Vinnsla 

leirpottsins sé svo háð leirkeranum sem mótar hann eftir að hafa farið í gegnum viðeigandi 
                                                                 

23 Dalai Lama XIV, Bókin um viskuna og kærleikann, bls. 57-8.  
24 Ibid, bls. 50-1 og 67. 
25 Ibid, bls. 14 og 65. 
26 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for a New Millennium, bls. 36. 
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þankagang og komið sér í aðstæður til þess. Endalaust megi telja upp hvernig tilkoma 

pottsins sé háð upptökum og aðstæðum af ólíkum toga.  

Í öðru lagi nefnir Dalai Lama að á þennan hátt sé hægt að gera ráð fyrir gagnháðum 

víxltengslum milli þess sem við köllum partana og heildina í öllum fyrirbærum. Ekki sé hægt 

að tala um parta í neinum skilningi nema með tilliti til einhverskonar heildar, auk þess séu 

partarnir sjálfir einnig heildir sem samanstandi af þeirra eigin pörtum og þar fram eftir 

götunum.  

Í þriðja lagi, sé hægt að skilja það svo þegar við tölum um fyrirbæri að þau hafi 

einungis merkimiða sem háður er mannlegum skilningi frekar en eiginlegt kennimark (e. 

identity). Þar á Dalai Lama við að fyrirbæri eins og gjörð og gerandi hafi ekkert eiginlegt 

afmarkað eðli óháð hvert öðru, þar sem þau gangi út frá tilvist hvers annars. Stúlka sé þannig 

kölluð dóttir með tilliti til þess að hún eigi foreldra. Á sama hátt sé bara hægt að tala um t.d. 

skynjun með tilliti til skynjandans sjálfs, aðstæðnanna sem leiða hið skynjaða og skynjandann 

saman auk þess sem eitthvað þurfi að leiða athygli skynjandans að hinu skynjaða.27

 

 

Kjarni þessara hugmynda lítur að því að útskýra þá hugsun að þegar við reynum að lýsa 

einhverju eða útskýra eitthvað, þá leitum við yfirleitt til handhægra og hefðbundinna 

munnlegra merkimiða sem í raun hafa þó takmarkað gildi út af fyrir sig. Dalai Lama telur að 

með því að hunsa hin flóknu tengsl orsaka og aðstæðna sé hætt við að litið sé á heiminn í 

svörtu og hvítu og einstaka fyrirbæri jafnvel afgreidd á grundvelli takmarkaðra upplýsinga og 

ýmsum mikilvægum breytum og orsakasamhengjum ekki gefinn nægilegur gaumur.  

Að sama skapi telur Dalai Lama að ef menn eru meðvitaðir um hugmyndina um háð 

upptök geti fólk komið auga á að hagsmunir þeirra sjálfra eru ekki algerlega ótengdir 

hagsmunum allra hinna. Allt sem við gerum hefur afleiðingar, ekki bara fyrir okkur sjálf 

heldur aðra og umhverfi okkar. Þá bendir Dalai Lama einnig á að ofur áhersla á þann 

afmarkaða skilning sem venjulega er lagður í hugtök á borð við sjálf og aðrir geti leitt til 

skekktrar og ýktrar myndar. Því ef gengið er út frá hugmyndinni um háð upptök er hægt að 

segja að hamingja einstaklingsins velti að mörgu leyti einnig á hamingju annarra og ef 

ætlunin er að lifa hamingjuríku lífi væri því skynsamlegt að taka tillit til hamingju allra 

annarra. Hugmyndinni sé þó ekki ætlað að ganga úti í öfgar í afstæðri hugsun, heldur ætlað 
                                                                 

27 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World : Ethics for a New Millennium, bls. 35-49.  
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það hlutverk að dýpka skilning á því að ákveðnar gjörðir geti leitt til þjáningar á meðan aðrar 

leiði til hamingju. Og þar sem hagsmunir allra eru gagnháðir og víxltengdir (e. interrelated), á 

þann hátt sem lýst hefur verið, sé það í allra hag að haga gjörðum sínum með það á bak við 

eyrað að leiðirnar sem valdar eru í átt að hamingjunni komi ekki í veg fyrir að aðrir geti leitað 

hennar.28

 

 

1.6 Samhygðarkenningin: Lausnamiðuð kenning í stjórnmálafræði 

Við sjáum hvernig samhygðina, eins og annað í heimsmynd Dalai Lama, er hægt að skilja út 

frá kenningunni um háð upptök. Til þess að tileinka sér samhygð er nauðsynlegt að vera 

meðvitaður um að allt á sér upptök, gerist í ákveðnum aðstæðum og hefur að endingu 

afleiðingar.  

Dalai Lama er þeirrar skoðunar að þegar að mögulegar afleiðingar eru skoðaðar sé 

alltaf gagnlegra að líta til lengri tíma en skemmri.29 Þessi afstaða er ekki síður tengd 

hugmyndinni um háð upptök. Því ef litið er svo á að allt sé háð upptökum og aðstæðum og 

að ekkert sé endanlegt30

Dalai Lama fjallaði um það í Nóbelsræðu sinni árið 1989 að vandamál heimsins væru 

öll gagnháð og víxltengd og til þess að eiga möguleika á því að leysa þau þyrfti að nálgast þau 

með þann skilning í huga. Hann lýsti því yfir að grundvöllur þess að geta unnið í sameiningu 

að friði og lausnum vandamála væri að mannréttindi væru virt. Friður einn og sér fæddi 

hvorki né klæddi þá sveltandi og klæðalausu. Friður gæti jafnframt ekki enst til lengdar þar 

 þá liggur beint við að allar gjörðir hafa afleiðingar til lengri tíma litið 

ekki síður en til skamms tíma. Því má segja að kenningar Dalai Lama miði ekki við að finna 

skjótar og hagkvæmar lausnir á aðkallandi vandamálum, heldur hafi fremur að markmiði að 

rækta frjósaman jarðveg til framtíðaruppbyggingar. Á bjargi byggði hygginn maður hús, og 

þannig má segja að Dalai Lama sjái fyrir sér að með því að leggja grundvöll að réttlátu og 

friðsælu mannlegu samfélagi fækki ekki einungis vandamálum okkar, heldur aukist færni 

okkar í því leysa þau sem upp koma.  

                                                                 
28 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for a New Millennium, bls. 40-49. 
29 Dalai Lama XIV, Bókin um viskuna og kærleikann, bls. 10. 
30 Dalai Lama XIV, Bókin um viskuna og kærleikann, bls. 10. 
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sem fólk nyti ekki mannréttinda við, hefði ekki aðgang að nauðsynjum og þjóðir gætu ekki 

lifað frjálsar.31

 

  

Að mati Dalai Lama þarf grundvallar hugarfarsbreytingu í átt til samhygðar til, ef fólk ætli sér 

áfram að byggja heiminn saman. Út frá þessu hef ég flokkað pólitískt gildi samhygðarinnar 

niður í þrjú megin þemu er varða: yfirvegun, gagnkvæma virðingu og heilbrigða skynsemi, til 

þess að sýna fram á að í samhygðinni felist gagnlegt pólitískt verkfæri fyrir samfélag 

mannsins til þess að lifa af og komast í gegnum ágreininga.  

1. Yfirvegun. Þessi hlið samhygðarinnar snertir innri þátt einstaklingsins. Tileinkun á 

samhygð þroskar hann með tímanum til þess að takast á við erfiðleika, eiga í 

samskiptum við óvini og draga af þeim lærdóm. Takist einstaklingnum það nær hann 

stigi yfirvegunar til þess að leysa ágreiningsmál sín við aðra á farsælan hátt. 

2. Gagnkvæm virðing. Þessi hlið samhygðarinnar snertir samskipti við aðra. Líklegra er 

að sá sem beitir samhygð eigi sér vini vísa og fái hjálparhönd þegar hann þarf sjálfur, 

en sá sem skeytir ekki um aðra. Illverk eiga það til að koma í bakið á fólki, þó síðar 

verði. 

3. Heilbrigð skynsemi. Þessi hlið samhygðarinnar snertir atferli einstaklingsins og 

hugarfar í heild. Það er í raun skynsamlegt að temja sér samhygð, því hamingja 

annarra er nátengd manns eigin hamingju og veltur ósjaldan á henni. Ef við viljum 

búa í góðu samfélagi verðum við sjálf að leggja hornstein að því.  

 

Til þess að skýra betur pólitískt samhengi þessarar þrískiptingar samhygðarkenningarinnar 

langar mig að útskýra þá tengingu sem Dalai Lama sér á milli hins andlega, eða trúarlega og 

hins pólitíska.  

Að hans mati tengjast þessar hliðar órjúfanlegum böndum.32

                                                                 
31 Nobelprize.org, ,,The 14th Dalai Lama – Acceptance Speech,” 10. desember 1989. 

 Sem búddamunkur 

álítur hann allar gjörðir sem grundvallast á góðum vilja trúarlegar. Af þessum sökum telur 

hann að trúarbrögð, eða öllu heldur einbeittur vilji til þess að láta gott af sé leiða, séu að 

mörgu leyti nauðsynlegri stjórnmálamanninum en einbúanum, vegna þess að sá fyrrnefndi 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/lama-acceptance.html (sótt 15. mars 2012).  
32 Dalai Lama XIV, My Spiritual Autobiography: Personal Reflections, Teachings and Talks, ritstj. Sofia Stril-Rever 
og þýð. Charlotte Mandell (London: Rider, 2011), bls. 77.  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/lama-acceptance.html�
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hefur meiri áhrif á samfélagið í kringum sig.33

Út frá Dalai Lama má semsagt skilja að andleg viðleitni sé mikilvæg 

stjórnmálamanninum vegna þess að hann hefur meiri áhrif á samfélagið í kring en hinn 

almenni leikmaður. Ég tek undir þetta og vil færa rök fyrir því að samhygðin, eins og ég hef 

útlistað hana, geti verið ein af þeim mikilvægustu dyggðum sem góður stjórnmálamaður þarf 

að búa yfir. Þetta segi ég vegna þess að ég tel það vera eitt af undirstöðuatriðum lýðræðis að 

lýðræðislegir fulltrúar séu allt í senn í góðum tengslum við sjálfan sig, geti sýnt yfirvegun í 

erfiðum aðstæðum, sýnt ólíkum sjónarmiðum skilning og virðingu og beitt heilbrigðri 

skynsemi til þess að miða að lausnum sem auki hamingju sem flestra með samfélagið.  

 Fjallað verður um trúarbrögð Dalai Lama í 2. 

kafla, en til einföldunar má segja að búddismi leggi áherslu á einstaklinginn og getu hans til 

þess að leysa úr vandamálum sínum á eigin spýtur með því að temja hugarfar sitt. Að þessu 

leyti finnst mér gott að leggja áherslu á hugtakið spirituality í stað trúarbragða, en Dalai Lama 

talar gjarnan um þetta hugtak í samhengi við tengsl mannsins við sjálfan sig og samfélagið í 

kring. Á hugtakinu spirituality er þó ekki góð íslensk þýðing, þó svo að andleg viðleitni sé 

líklega það sem kemst næst því, og í sumum tilfellum jafnvel hugarkraftur eða hugarrækt. 

Dalai Lama, sem andlegur leiðtogi, er t.d. af fylgismönnum sínum álitinn eitthvað í líkingu við 

lærimeistara í þessari hugarrækt, en ekki talinn í forsvari fyrir neinn æðri alvaldan mátt.  

 

1.7 Jafnvægi milli efnahagslegra og andlegra (e. spiritual) framfara 

Dalai Lama er mikill áhugamaður um tækni- og vísindalegar framfarir, en telur að áhersla á 

þær umfram andlegar og samfélagslegar séu of miklar. Hann telur að vinsældir efnislegra 

framfara megi að mörgu leyti rekja til þess að ávaxta þeirra sé auðvelt og fljótlegt að njóta, 

sem hentar uppteknu fólki í hátæknisamfélagi. Hann segir þetta leiða til þess að margir álíti 

hamingjuna fólgna í efnislegri velferð.34 Eins og aðrir búddistar, og raunar einnig vestrænir 

sálfræðingar, lítur Dalai Lama hins vegar svo á að einstaklingurinn geti með innri þróun leitað 

hamingjunnar óháð ytri aðstæðum. Dalai Lama er þeirrar skoðunar að mikið af þjáningu og 

óhamingju mannanna sé hægt að rekja til þeirra sjálfra meira en nokkurs annars, en þeir hafi 

hins vegar kostina til þess að vinna bug á vandamálum sínum með viðeigandi hugarrækt. 35

                                                                 
33 Dalai Lama XIV, My Spiritual Autobiography: Personal Reflections, Teachings and Talks, bls. 83.  

  

34 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for a New Millennium, bls. 10-13 
35 Ibid, bls. viii.  
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Dalai Lama skýrir gagnrýni sína á áherslu á efnislegar framfarir á kostnað andlegra út 

frá kenningunni um háð upptök. Hann bendir á það hvernig þrátt fyrir tæknilegar framfarir, 

bætta heilsu, þægindi og efnislega velmegun hafi fólk hvorki eflt með hvert öðru 

samfélagsleg tengsl í sama mæli né orðið hamingjusamara. Dalai Lama segir hamingjuna  í 

eðli sínu andlega og háða hamingju annarra, og lýsir yfir áhyggjum af því að áhersla á efnisleg 

markmið ýti undir eigingirni og sjálfhverfu, sem aftur grafi undan innri ró og hæfni til þess að 

bera umhyggju fyrir náunganum. Þarna má segja að hann taki í sama streng og Stoker hvað 

varðar gagnrýni þess síðarnefnda á hvernig rótfesta efnis- og markaðshyggju í nútíma 

samfélagi leiði til þess að kjósendur geri sér ekki nægilega grein fyrir samfélagslegu eðli 

fyrirbæra á borð við lýðræði. Að sama skapi óttast Dalai Lama að viðhorf nútímamannsins 

hafi færst frá því að vera háð góðum samskiptum við nágrannana og samfélagið yfir í að vera 

háð tækninni, bílunum og starfsframanum. Þetta geri það að verkum að nútímamaðurinn 

telji annað fólk ekki skipta sig máli upp á hamingju sína að gera, og telur aðra jafnvel valda 

sér óhamingju, vegna þeirrar samkeppni og öfundar sem fylgir samfélaginu við það.3637

 

 

Þessa gagnrýni hefur Dalai Lama raunar tekið skref lengra og kallað til andlegrar byltingar. 

Ákall hans til þess að 21. öldin verði öld andlegrar byltingar byggir hann á því mannkynið hafi 

vanrækt þörfina á andlegri viðleitni og hugarrækt í jafnvægi við tæknilegar og efnahagslegar 

framfarir. Kerfinu sem mennirnir treysti á hafi mistekist að finna lausnir á sammannlegum 

vandamálum og því þurfi þeir á einhverjum tímapunkti að horfa út fyrir kassann og í augu við 

sameiginlega uppsprettu óánægju nútímamannsins, sem Dalai Lama rekur til skorts á 

samhygð. Brúa þurfi gjána sem myndast hafi milli efnislegrar þróunar og andlegrar þróunar 

mannkyns.3839

Ákall Dalai Lama er eitthvað sem ekki verður litið framhjá að hafi pólitískt gildi á 

ólgutímum í stjórnmálum. Þessi afstaða á sér raunar samhljóm meðal nútíma vestrænna 

fræðimanna, og eru kenningar stjórnmálafræðingsins Gerry Stoker um vaxandi óánægju 

kjósenda í lýðræðisríkjum gott dæmi um það. 

 

                                                                 
36 Dalai Lama XIV, My Spiritual Autobiography: Personal Reflections, Teachings and Talks, bls. 88-89. 
37 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for a New Millennium, bls. 7-9. 
38 Ibid, bls. 17-26. 
39 Nobelprize.org, ,,The 14th Dalai Lama – Acceptance Speech,” 10. desember 1989. 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/lama-acceptance.html (sótt 15. mars 2012).  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/lama-acceptance.html�


  

20 

 

1.8 Samantekt 

Eins og kom fram í upphafi ritgerðarinnar hefur hér verið gengið út frá því að mannlífinu fylgi 

neikvæðar tilfinningar en jafnframt geta til þess að leita hamingjunnar.  

Samkvæmt Gerry Stoker hefur pólitísk óánægja farið vaxandi meðal þegna í 

lýðræðisríkjum og freistar hann þess að skýra það að hluta út frá því hvernig fólk nálgast 

stjórnmál. Stoker er gagnrýninn á sjónarmið skynsemishyggju og álítur að markaðsmiðuð og 

einstaklingsbundin nálgun á stjórnmálum, bölsýnið viðhorf á lýðræðislega fulltrúa og ferli og 

umfjöllun fjölmiðla, sem neysluvara á markaði, viðhaldi neikvæðri sýn fólks á því hvernig 

stjórnmálum er háttað í lýðræðislegum ríkjum nútímans. 

Dalai Lama tekur í sama streng. Honum er þó fyrst og fremst umhugað um mannlega 

breytni og leit mannsins að hamingjunni en hann telur hamingju hvers og eins velta á 

hamingju allra hinna. En sökum þess að andlegar framfarir mannsins, að mati Dalai Lama, 

hafi ekki verið í nægilegu jafnvægi við tæknilegar og efnahagslegar framfarir hans, eigi 

maðurinn í erfiðleikum með að sjá að persónulegir hagsmunir hvers og eins eru nátengdir 

hagsmunum allra hinna. Einstaklingshyggja með áherslu á efnisleg markmið leiði þannig ekki 

til raunverulegrar hamingju, heldur gagnkvæmt neikvæðra tilfinninga milli manna. Út frá 

kenningum Dalai Lama má skilja að með því að temja sér samhygð, þ.e. með því að minnast 

þess að allir eigi rétt til þess að leita hamingjunnar til jafns við mann sjálfan, leggi maður í 

raun hornstein að eigin hamingju. Með einlægri beitingu samhygðar eigi maður að sama 

skapi betri líkur á því að fá samsvarandi viðbrögð og temja sér yfirvegun í friðsamlegri 

samvinnu við aðra í leit lausna  á sameiginlegum vandamálum. Dalai Lama telur jafnframt að 

efling samhygðar sé mikilvægari undirstaða að þeim umræðugrundvelli sem þarf til þess að 

hægt sé að stuðla að friði, eflingu mannréttinda og frelsis til lengri tíma, heldur en nokkur 

skammtímaplástur. 

Bæði Stoker og Dalai Lama hafa áhyggjur af áhrifum fréttamennsku sem ýtir undir 

neikvæða sýn á heimsmálin. Stoker telur slíka fréttaumfjöllun ýta undir bölsýni meðal 

kjósenda og Dalai Lama telur slíkt skekkja mynd mannsins af heiminum og fólkinu í honum 

sem í eðli sínu sé gott og vinni mörg hver góð verk. Rannsóknir eins og þeirra Iyengar og 

félaga hafa rennt stoðum undir að fjölmiðlar geta haft veigamikil áhrif á þau málefni sem í 

brennidepli eru meðal kjósenda. Áhrif fjölmiðla eru mikilvæg í ljósi þess hvernig 



  

21 

stjórnmálasálfræðingar telja að kjósendur afli sér, vinni úr og meti upplýsingar í flóknum 

aðstæðum. Spurningin sem eftir situr er hvort stjórnmálamenn hafi sjálfir tækifæri til þess að 

snúa við þessari þróun með því að efla samhygð í huga og verki, og hvort þá að í gegnum 

ábyrga umfjöllun fjölmiðla á stjórnmálum þeir geti komið samhygðinni til skila til kjósenda og 

aukið tiltrú þeirra og þar með þátttöku í lýðræðislegum ferlum. 

Það er markmið mitt með þessari ritgerð að sýna fram á hvernig efla megi samhygð í 

íslenskum stjórnmálum, og er það efni 4. kafla. Sem undanfara að því mun ég verja 3. kafla í 

að fjalla um það hvernig Dalai Lama hefur sjálfur beitt samhygðinni sem hluta af sinni 

pólitísku stefnu sem andlegur og pólitískur leiðtogi Tíbeta, í 60 ára langri deilu Tíbeta við 

kínversk yfirvöld. Umfjöllun á deilunni er nokkuð vandasöm, og skýrist það að einu leyti af því 

hve heimildir um hana eiga til að litast af pólitískum deilumálum um sagnfræðilegar 

staðreyndir málsins. Að öðru leyti skýrist það af því að deila Tíbeta og kínverskra stjórnvalda, 

ekki síst á kaldastríðsárunum, var ekki síður táknræn fyrir árekstra ólíkra menningarheima, 

eins og Dalai Lama hefur bent á. Til þess að undirstrika þetta, en einnig til þess að varpa ljósi 

á uppruna samhygðarkenningarinnar, tel ég mikilvægt að skýra frekar uppruna heimsmyndar 

Dalai Lama og annarra tíbetskra búddista. Af þessum sökum verður næsta kafla varið í 

umfjöllun um búddisma.  
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2. kafli Búddismi  

2.1 Uppruni og inntak búddisma 

Uppruni búddisma er rakinn til kenninga Búddha, eða Siddhartha Gautama, sem talinn er 

hafa verið uppi fyrir u.þ.b. 2500 árum.40 Gautama er sagður hafa fæðst í konungsríkinu 

Sakya, þar sem nú er Nepal, inn í vel stæða fjölskyldu þar sem hann ólst upp við munað.41 

Samkvæmt Peter Harvey greinir mismunandi heimildum á um nákvæma æviþætti í lífi hans, 

en ber þó nokkurn veginn saman um meginatriði. Ennþá ungur og efnaður fjölskyldumaður á 

Gautama að hafa tekið þá ákvörðun að snúa baki við þægilegu líferni sínu og hefja nýtt líf 

sem flökkumaður í leit að andlegri þekkingu. Heimildum greini í sundur um hvað olli 

ákvörðun hans, en beri saman um að á þessum tímapunkti hafi hann verið búinn að átta sig á 

að í lífinu fælist þjáning, fólk glímdi við sorg, elli, veikindi, og loks dauða. Harvey segir að 

brottför Gautama, sem táknræn er fyrir nunnu- og klausturlífið sem hefð er fyrir innan 

búddisma, sé af iðkendum trúarinnar álitin fórn hans til bóta alls mannkyns. 42

Á för sinni sótti Gautama andlegan lærdóm til ólíkra trúarlegra lærimeistara og 

tileinkaði sér ýmsar leiðir hugleiðslu, íhugunar og jóga. Hann prófaði einnig leið strangs 

meinlætalífs þar til að hann var nær dauða en lífi. Gautama hafnaði þá öfgum 

meinlætalífsins, förunautum sínum í þekkingarleitinni til mikillar óánægju og vonbrigða, og 

hélt leit sinni áfram. Sagan segir að í kringum 35 ára aldur hafi Gautama setið í djúpri íhugun 

undir tré sem síðar hefur verið kallað Bodhi tréð, þar til að hann fékk uppljómun sína um eðli 

heimsins og lífsins, um hinn mikla sannleik eða það sem búddistar kalla dharma. Þar með tók 

hann nafnið Búddha, sem þýðir einfaldlega hinn upplýsti.

   

43 Eftir það hóf Búddha að boða 

kenningar sínar og lagði áherslu á að heillavænlegast væri að feta miðjuveginn, milli öfga 

þess meinlætalífs og þeirra lystisemda sem hann hvort um sig þekkti af eigin raun.44

                                                                 
40 Peter Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990), bls. 9. 

  

41 Solomon A. Nigosian, World Religions: A Historical Approach, 4. útg. (Boston; NY: Bedford/St. Martin’s, 2008), 
bls. 172 og 175.  
42 Harvey, An Introduction To Buddhism: Teachings, History and Practices, bls. 17-18. 
43 Nigosian, World Religions: A Historical Approach, bls. 172, 76-77; Harvey, An Introduction to Buddhism: 
Teachings, History and Practices, bls. 18-22. 
44 Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, bls. 23. 
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Harvey skýrir frá því að kennslustíll Búddha hafa gjarnan verið með samræðusniði og 

tekið mið af skapi og áhyggjuefnum áheyrenda hans í samhengi við líðandi atburði. Búddha 

hvatti áheyrendur sína til þess að treysta á sjálfa sig og rannsaka kenningar hans sem og 

annarra með gagnrýnu auga. Hann taldi kenningar sínar fyrst og fremst fela í sér gagnsemi 

fremur en að vera skipandi trúarreglur sem fylgja ætti í algerri blindni.45 Búddamunkurinn og 

fræðimaðurinn Walpola Rahula nefnir að Búddha hafi aldrei gefið sig út fyrir að vera neitt 

annað en venjulegur og mannlegur maður. Hann hafi ekki, eins og upphafsmenn fjölda 

annarra trúarbragða, haldið því frammi að hann væri guð, guðleg vera, mynd guðs eða undir 

áhrifum frá guðlegri veru.46

 

  Það er ekki síst af þessum sökum sem margir hafa bent á að 

búddismi eigi margt skylt við heimspeki eða hugarrækt fremur en trúarbrögð, auk þess sem 

mikið af þeim hugmyndum sem búddismi gengur út frá getur hæglega höfðað til fólks með 

ólíkan trúarlegan bakrunn. Engu að síður hefur búddismi hefðbundið verið flokkaður undir 

grein trúarbragða. Til þess að skýra betur undirstöðu heimsmyndar Dalai Lama er vert að 

draga stuttlega saman helstu kenningar búddismans, sem og ólíkar áherslur mismunandi 

búddistastefna og afstöðu tíbetsks búddisma þar innan.  

2.2 Grundvallar kenningar innan búddisma  

Hugmyndir um að maðurinn fæðist aftur eftir dauða sinn eiga sér skírskotun í mörgum 

trúarbrögðum og svo er einnig innan búddisma. Þar er litið svo á að líf mannsins séu 

óteljanleg og að byrjunarreitur þessarar hringrásar endurfæðinga mannsins, sem búddistar 

kalla samsara, sé órekjanlegur. Harvey skýrir að litið sé svo á að allar skyni gæddar verur séu 

bundnar þessari eilífu hringrás hvort sem þeir trúi á hana eða ekki. Og þar sem allir 

endurfæðist margsinnis í ýmsum formum lífsins sé ekki ólíklegt að allir þeir sem verði á vegi 

manns í samfélaginu hafi á einhverju æviskeiði verið vinur eða ættingi manns, og því sé afar 

viðeigandi að koma fram við alla af alúð og umhyggju. Harvey bendir á að af öllum þeim 

formum sem hægt sé að endurfæðast í sé talið óalgengast að endurfæðast sem maður, en 

líkurnar á því bendir hann á að skýrist í hlutfalli mannkyns samanborið við aðrar skepnur á 

jörðinni. Af þessum sökum sé talið sérstaklega gæfusamlegt og þakkarvert að endurfæðast í 

                                                                 
45 Ibid, 29-30. 
46 Walpola Rahula, What the Buddha Taught (London: Wisdom Books, 1990), bls. 1. 
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mannsmynd, ekki síst vegna þess að þeir hafi það fram yfir dýrin að búa yfir frelsi sem gefur 

þeim val um að nýta þjáninguna sem hvata til andlegrar þróunar.47

Harvey fjallar um að í búddisma er hvorki gert ráð fyrir að heimurinn eigi sér skapara 

né að á honum hafi verið eitthvert ákveðið upphaf. Þess í stað er litið svo á að honum sé 

stjórnað af náttúrulögmálum sem óháð eru valdi yfirnáttúrulegra fyrirbæra.

  

48

Rahula útskýrir að orðið karma þýði gjörð en að í búddisma tákni það gjörð sem 

framkvæmd er af vilja. Hugtakið eigi aðeins við um gjörðina sjálfa, sem geti verið jákvæð eða 

neikvæð, en ekki afleiðingar hennar.

  Fjallað hefur 

verið um eitt slíkt náttúrulögmál, lögmálið um samsara, en því náskylt er lögmálið um karma. 

49 Harvey útskýrir að búddistar líti svo á að lögmál karma 

verki á samsara á þann hátt að hugurinn bak við gjörðirnar sem maðurinn fremur stjórni því í 

hvernig ástandi hann endurfæðist. Harvey og Rahula leggja báðir áherslu á að ekki megi 

misskilja samspil karma og samsara sem einhversskonar refsikerfi þar sem alvaldur guð meti 

góðar og slæmar gjörðir til dóms, heldur sé litið svo á að um náttúrulegan gang orsaka og 

afleiðinga sé að ræða, og að þar skipti sálrænir þættir máli.50 Þannig sé ekki eins slæm gjörð 

að drepa maur með því að stíga óvart á hann, eins og það væri að hugsa alvarlega um, eða 

að langa til þess að gera slíkt hið sama. Harvey nefnir að búddistar líki karma oft við fræ, og 

telji þannig mestu skipta að hugsunum og gjörðum takist ekki að sá illum fræjum í 

mannshugann. Gott karma endurspeglist í því að geta tekist á við erfiðar aðstæður með 

stillingu, láta ekki undan neikvæðum tilfinningum og valda hvorki sjálfum sér né öðrum 

skaða.51

Fjölmargar og ólíkar stefnur og áherslur eru innan búddisma, þó hér verði aðeins 

gerður greinarmunur á helstu skilunum í annars vegar Theravada og hins vegar Mahayana 

búddisma, en tíbetskur búddismi fellur undir þann síðarnefnda eins og fjallað verður um að 

því loknu.  

 

 

                                                                 
47 Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, bls. 32 og 37-39. 
48 Ibid, bls. 39. 
49 Rahula, What the Buddha taught, bls. 32. 
50 Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, bls. 39-40; Rahula, What the Buddha 
Taught, bls. 32. 
51 Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, bls. 39-40. 
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2.3 Theravada og Mahayana 

Harvey segir líkur á að fyrstu teikn klofnings búddisma í tvær ólíkar greinar, Theravada og 

Mahayana, megi rekja til ágreinings um hversu íhaldssamar reglurnar um klausturlífið ættu 

að vera. Á þeim tíma hafi búddismi verið í hraðri útbreiðslu á þeim svæðum þar sem 

frjálslyndari búddismi var algengari en íhaldssamari.52

Nigosian skýrir frá helsta muninum á Theravada og Mahayana búddisma og bendir á 

að Theravada sé fyrst og fremst eldri og hefðbundnari en Mahayana sem er frjálslyndari í 

túlkunum sínum, báðar greinarnar skiptist þó í fjölda undirflokka. Þá nefnir hann að í 

Theravada búddisma sé munkurinn og klausturlífið miðlægt þar sem eina leiðin til þess að 

binda enda á hringrás endurfæðinga og öðlast það sem búddistar kallar nirvana eða hina 

æðstu sælu sé talin bundin afneitun á hinu efnislega og veraldlega lífi, eins og klausturlífið 

boðar. Þá líti Theravada búddistar almennt á Búddha, sem þeir álíta hafa verið mannlega 

veru af holdi og blóði, sem fyrirmynd um að markmiðið að ná nirvana sé mögulegt þeim sem 

tileinkar sér leiðirnar að því að fullu. Nigosian bendir á að Mahayana búddistar líti hins vegar 

svo á að hægt sé að feta hinn áttfalda stíg og öðlast nirvana án þess að vera bundinn 

klausturlífi. Þeir hafi einnig töluvert öðruvísi sýn á hvað felist í Búddha, en þeir líta ekki á 

hann sem einn ákveðinn sögulegan einstakling, heldur einskonar eilífan og óendanlegan 

búddhaanda, eða bodhisattva, sem reglulega hafi komið til jarðar í mannsformi vegna 

samhygðar sinnar í garð mannanna. Siddhartha Gautama er þannig, samkvæmt Nigosian, 

svokallaður bodhisattva, eða holdtekja búddaandans í augum Mahayana búddista, en 

jafnframt tekinn í einskonar guðatölu af þeim sökum.

  

53

Eins og fyrr segir flokkast tíbetskur búddismi undir grein Mahayana búddisma. Hann 

ber þó að mörgu leyti sérkenni þeirrar menningar sem hann sprettur úr og á saga hans það 

jafnframt til að vera samofin hinu pólitísku landslagi í Tíbet, eins og betur mun koma í ljós.  

   

 

2.4. Tíbetskur búddismi 

Búddismi hóf innreið sína í Tíbet á 7. öld og hefur þar frá upphafi verið nánast án samkeppni 

við önnur trúarbrögð Ekki liggur ljóst fyrir hvernig búddismi var kynntur til sögunnar í Tíbet, 

en tíbetfræðingurinn Per Kværne segir fræðimenn nokkurn veginn sammála um að það hafi 

                                                                 
52 Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, bls. 74. 
53 Nigosian, World Religions: A Historical Approach, bls. 179-81. 
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verið fyrir tilstilli konungs eða konunga og fremur af pólitískum ástæðum en af trúarlegum. 

Þar sem búddismi hafði náð mikilli útbreiðslu í Asíu á þessum tíma er talið líklegt að upptaka 

búddisma hafi verið talin auðvelda Tíbetum áhrif í utanríkismálum, en á þessum tíma voru 

Tíbetar tiltölulega áhrifamiklir á landssvæðinu og í hernaðarlegri útþenslu.54

 

  

Nokkuð bar á trúarlegum deilum innan Tíbet á fyrstu árhundruðunum eftir að búddismi 

komst þar á kortið. Kværne skýrir frá því að búddismi hafi frá upphafi notið ákveðinna 

forréttinda innan valdakerfis Tíbet, sem hafi valdið gremju meðal voldugra 

efristéttarfjölskyldna sem vildu halda í forréttindi sín og eldri siði. Klaustrin nutu ýmissa 

efnahagslegra forréttinda og voru undanskilin ýmsum reglum. Þá segir Kværne ýmsa munka 

hafa gegnt hlutverki við stjórnsýslu sem og í utanríkismálum.55

Þar fyrir utan bendir Giuseppe Tucci á að ágreiningur hafi einnig verið til staðar milli 

ólíkra hópa búddista eftir því hvort haldið var í kínverskar hefðir eða indverskar. Samkvæmt 

Tucci var ágreiningur af þessum toga í ríkum mæli stjórnmálalegs og efnahagslegs eðlis 

frekar en trúarlegs, þar sem ólíkir hópar kepptust um fjárframlög, völd og áhrif. Þá var ekki 

óalgengt að til átaka kæmi í slíkum deilum, jafnvel morða eða sjálfsmorða. Tucci bendir á að 

ástæðu vinsælda indversks Mahayana búddisma í Tíbet megi ekki síst rekja til ýmissa 

dulrænna þátta sem algeng voru í helgisiðum Indverja sem skiluðu sér einnig inn í indverskan 

búddisma. Vegna trúarlegs bakrunns Tíbeta fyrir tilkomu búddismans hafi þeir verið ákaflega 

móttækilegir fyrir slíku.

 

56

Að lokum var það indverskur búddismi sem náði rótfestu meðal Tíbeta, en Tíbetar 

höfðu lengi orðið fyrir menningarlegum áhrifum frá Indverjum, eins og Kværne skýrir frá. 

Tíbetskur búddismi, samkvæmt Kværne flokkast því í grunninn til undir Mahayana væng 

búddismans og fylgir heimspeki Madhyamika skólans í ríkum mæli, auk þess sem íhugunar-, 

hugleiðslu- og helgisiðir eru dregnir frá Vajrayana skóla tantrafræða.

   

57

 

  

                                                                 
54 Per Kværne, ,,Tibet: The Rise and Fall of a Monastic Tradition,” í The World of Buddhism: Buddhist Monks and 
Nuns in Society and Culture, ritstj. Heinz Bechert og Richard F. Gombrich (London: Thames and Hudson, 1984), 
bls. 253-56.  
55 Kværne, ,,Tibet: The Rise and Fall of a Monastic Tradition," bls. 257-58. 
56 Tucci, The Religions of Tibet, bls. 3-8. 
57 Kværne, ,,Tibet: The Rise and Fall of a Monastic Tradition," bls. 255-56. 
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2.4 dGe-lugs-pa hópurinn 

Kværne útskýrir að á 11. og 12. öld hafi svo mótast nokkrir ólíkir skólar sem allir hafi þó átt 

uppruna sinn að rekja til Indlands. Einn þeirra hafi verið dGe-lugs-pa, sem stundum hefur 

verið kallaður Söfnuður gulu hattanna (e. Yellow-hat sect) af vestrænum fræðimönnum. 

Stofnandi hans, munkurinn Tsong-kha-pa (1357-1419), vann töluvert umbótastarf á 

tíbetskum búddisma, lagði m.a. aukna áherslu á forna heimspeki Mahayana búddisma og 

takmarkaði tantra iðkun við sér klaustur ætluð færustu munkunum, sem kröfðust gífurlegs 

aga. Að mati Kværne má segja að með tilkomu dGe-lugs-pa hafi tíbetskur búddismi mótast í 

sína endanlegu mynd.58

Á þessum tíma voru þó nokkrir hópar innan tíbetsks búddisma farnir að notast við 

ýmis konar kerfi til ákvörðunar um hvernig leiðtogastaða innan hópanna erfðist. Qingying 

Chen skýrir frá því að Dalai Lama endurholdgunarkerfið sé meðal þeirra elstu þar sem 

leiðtoginn er álitinn vera hinn lifandi Búddha holdi klæddur, og að loknum dauða hans talinn 

endurfæðast í líkama annarrar manneskju. Dalai Lama kerfið segir Chen fyrst hafa verð tekið 

upp innan dGe-lugs-pa hópsins, sem alla tíð síðan hafi falið í embætti Dalai Lama æðstu 

trúarlegu og pólitísku leiðtogastöðuna innan dGe-lugs-pa. Eftir að hinn nýji og kornungi Dalai 

Lama er fundinn bíði hans ströng og umfangsmikil trúarleg menntun í klaustrinu áður en 

hann geti tekið við stöðu forvera síns og þeim völdum sem henni fylgja.

  

59 Samkvæmt Chen 

hafa þær hefðir og reglur sem snúa að leitinni og viðurkenningunni á hinum nýja Dalai Lama 

töluvert þróast og tekið breytingum í gegnum tíðina. Ákveðnir einstaklingar hafi að jafnaði 

gegnt þeirri stöðu að stjórna leitinni eða tilnefna mögulega arftaka samkvæmt kúnstarinnar 

reglum. Gjarnan hafi nöfn hinna tilnefndu svo verið rituð á hlutkesti sem síðan eru dregin úr 

gullnu keri. Sé aðeins einn drengur tilnefndur er autt hlutkesti látið fylgja með hinu merkta, 

og sé hið auða dregið táknar það að leitinni að arftakanum skuli haldið áfram.60

 

  

2.5 Hinn 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso 

Við leitina að hinum núverandi Dalai Lama segir Chen á að undantekning hafi verið gerð á 

þessari reglu. Samkvæmt honum voru tveir aðrir drengir ásamt Tenzin Gyatso tilnefndir sem 

                                                                 
58 Ibid, bls. 260-64. 
59 Qingying Chen, The System of the Dalai Lama Reincarnation (Peking: China Intercontinental Press, 2005), bls. 
14-15.  
60 Ibid, bls. 69-70. 
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ekki hafi komist á athöfnina þar sem skera átti úr um hver þeirra væri hinn raunverulegi Dalai 

Lama. Auk þess hafi tiltrúnaður embættismanna og fjölda annarra á Tenzin Gyatso, vegna 

gáfna hans og annarra þátta í fari hans, gert það að verkum hann hafi verið samþykktur án 

þess að nafndráttarathöfnin færi fram.61

Samkvæmt Dalai Lama sjálfum fund þeir sem stóðu fyrir leitinni að honum hús 

fjölskyldu hans út frá ýmsum teiknum. Eftir að hafa talið sig vera á réttum stað segir hann 

leitarmennina hafa villt á sér heimildir og sótt um gistingu hjá fjölskyldunni. Þar hafi hinn 

ungi Tenzin Gyatso ávarpað forystumann leitarhópsins með réttu nafni, þrátt fyrir að hann 

væri dulbúinn sem þjónn förumannanna. Að auki hafi hann borið kennsl á muni úr eigu 

forvera síns og getað greint þá frá öðrum munum.

   

62

Tenzin Gyatso er af tíbetskum búddistum álitin vera bodhisattva samhygðarinnar og 

hefur frá því um sex ára aldur gegnt hlutverki andlegs leiðtoga Tíbeta. Aðeins tæpum áratug 

síðar vegna innrásar Kínverja var honum á þeim unga aldri fimmtán ára einnig falið embætti 

pólitísks leiðtoga, en nánar verður greint frá pólitískri baráttu hans, með samhygðina að 

leiðarljósi, í næsta kafla.

  

63

                                                                 
61 Ibid, bls. 118-29. 

 

62 Dalai Lama XIV, My Spiritual Autobiography: Personal Reflections, Teachings and Talks, bls. 41-45.  
63 The Office of the Holiness the Dalai Lama, ,,From Birth to Exile,” The Dalai Lama. 
http://www.dalailama.com/biography/from-birth-to-exile#youth (sótt 20. apríl 2012).  
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3. kafli Hlutverk samhygðarinnar fyrir Tíbeta í pólitískum deilumálum 
þeirra við kínversk stjórnvöld 

3.1 Inngangur 3. kafla 

Markmið þessa kafla er að ljá samhygðarkenningunni pólitískt gildi með því að varpa ljósi á 

hlutverk Dalai Lama sem andlegur (e. spiritual) og pólitískur leiðtogi Tíbeta. Að því leyti 

verður umfjöllunin samofin samantekt á deilumálum Tíbeta og Kínverja, en með aðkomu 

Dalai Lama á henni er hægt að sjá hvernig tvíþætt leiðtogastaða hans hefur mótað stefnu 

hans og beitingu samhygðar í pólitískum málefnum. 

Eins og aðrir sem fengist hafa við umfjöllun um deiluna hef ég komist að því að 

upplýsingaöflun um hana getur verið ýmsum vandkvæðum bundin. Eins og John Powers, sem 

rannsakað hefur Tíbet og tíbetskan búddisma, hefur skýrt frá þá er í ólíkum heimildum um 

deiluna gjarnan hægt að finna ósamræmi, hlutdrægni, tilbúning og afbökun á báða bóga.64

 

 

Markmið kaflans er þó ekki að kryfja deilu Tíbeta og Kínverja til hins ítrasta heldur mun ég 

gera tilraun til þess að draga upp mynd af henni í grófum dráttum, gera grein fyrir stríðandi 

sjónarmiðum, en fyrst og fremst skoða aðkomu Dalai Lama. Af þessum sökum verður lögð 

sérstök áhersla á sjónarhorn Tíbeta þar sem Dalai Lama er fulltrúi og jafnframt 

sameiningartákn þeirra.  

3.2 Yfirlit yfir deiluna um Tíbet 

Svo hægt sé að átta sig á því landsvæði sem um ræðir og hlutfalli Kínverja og Tíbeta má 

nefna að áætlaður fjöldi Tíbeta árið 2010 var rétt rúmlega 3 milljónir og landsvæði tíbetska 

sjálfsstjórnarhéraðsins 1.221.600 km2,.65 Stór hluti Tíbet er vissulega fjallgarður og 

illbyggjanlegur mönnum, en til samanburðar má nefna að landsvæði Kína, sem gera má ráð 

fyrir að innihaldi landsvæði Tíbet, nái yfir u.þ.b. 9.572.900 km2.66

                                                                 
64 John Powers, History as Propaganda: Tibetan Exiles Versus the People’s Republic of China (Oxford; NY: Oxford 
University Press, 2004), bls. viii-xii. 

 Fjöldi Kínverja árið 2010 

65 Encyclopædia Britannica Online, ,,Tibet.” http://www.britannica.com/EBchecked/topic/594898/Tibet (sótt 
21. apríl 2012). 
66 Encyclopædia Britannica Online, ,,China.” http://www.britannica.com/EBchecked/topic/111803/China (sótt 
21. apríl 2012).  
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var af SÞ áætlaður rúmlega 1341 milljón67

 

, og má að sama skapi gera ráð fyrir að Tíbetar séu 

þar flokkaðir með. Hér sést glögglega að landsvæði Tíbet er tiltölulega stórt hlutfall af 

landssvæði Kína, en Tíbetar sjálfir afar lítið hlutfall Kínverja.  

Mannfræðingurinn Melvyn Goldstein, sem hefur sérhæft sig í málefnum Tíbeta, rekur 

uppruna deilumála Kínverja og Tíbeta til tímabilsins frá lokum 17. aldar til byrjunar 18. aldar. 

Hann segir að á þessum tíma hafi Tíbet orðið verndarsvæði Kínverja, en engu að síður haldið 

m.a. sinni eigin menningu, embættismönnum og lagakerfi, auk þess sem Tíbetar hafi ekki 

borgað neina skatta til Kína. Þessi ítök kínverskra stjórnvalda hafi hins vegar dvínað eftir því 

sem leið á 19. öldina, ekki síst vegna pólitískrar ólgu innan Kína, þar til að þau fjöruðu út við 

fall Qing heimsveldisins árið 1912. Goldstein metur það svo að frá þessu tímabili og fram til 

1951 hafi Tíbetar hagað málum sínum sem fullvalda ríki, þó svo að sjálfstæði þeirra hafi ekki 

notið formlegs samþykkis alþjóðasamfélagsins. Frá sjónarmiði kínverskra stjórnvalda sé Tíbet 

þó engu að síður enn partur af yfirráðasvæði Kína, ekki síst í ljósi þess að sú afstaða hafi ekki 

verið véfengd af öðrum stórveldum þess tíma, s.s. Bretlandi og Bandaríkjunum. Goldstein 

bendir á að við valdatöku kommúnista í Kína árið 1949 hafi kínversk stjórnvöld leitast við að 

fá formlega viðurkenningu hins 14. Dalai Lama á þessari afstöðu, en án árangurs. Í lok 1950 

hafi kínversk stjórnvöld þá ráðist með hervaldi inn í Tíbet sem að lokum leiddi til 

samningaviðræðna þar sem Tíbetar samþykktu í fyrsta skipti yfirráð Kína yfir Tíbet, eftir 

árangurslausa leit að stuðningi frá öðrum ríkjum. Árið 1959 hafi Dalai Lama svo flúið til 

Indlands ásamt 80.000 Tíbetum, eftir misheppnaða uppreisn sem kínverski herinn bældi 

niður. Kínversk stjórnvöld hafi í kjölfarið gert ýmsar breytingar á tíbetsku samfélagi, t.d. 

afnumið fornt lénsskipulagskerfi Tíbeta, lagt bann við allri trúariðkun og við framfylgni þess 

eyðilagt fjölmörg klaustur búddista.68

  

 

                                                                 
67 UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, ,,World Population Prospects: The 2010 
Revision,” New York, 2011. 
http://data.un.org/Data.aspx?q=population+china&d=PopDiv&f=variableID%3a12%3bcrID%3a156%2c948%3bt
imeID%3a1061&c=2,4,6,7&s=_crEngNameOrderBy:asc,_timeEngNameOrderBy:desc,_varEngNameOrderBy:asc
&v=1 (sótt 21. apríl 2012).  
68 Melvyn C. Goldstein, ,,The Dalai Lama’s Dilemma,” Foreign Affairs 77, nr. 1 (1998): bls. 84-86.  
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3.3 Menningar- og mannréttindamál 

Framgangur kínverskra yfirvalda í menningar- og mannréttindamálum Tíbeta hefur harðlega 

verið gagnrýndur af alþjóðasamfélaginu. Thubten Samphel, talsmaður útlagastjórnar Tíbeta, 

bendir á að trúarbrögð Tíbeta og miðstöð þeirra, klaustrin, séu menningar- og 

þekkingarsetur Tíbeta og gegni hlutverki sem háskólar þeirra og bókasöfn. Samphel setur 

þannig eyðileggingu klaustranna í samhengi við það ef íbúar vestræns ríkis vöknuðu upp við 

að allir háskólar þess hefðu horfið ásamt nemendum þeirra og prófessorum.69

Þá hafa kínversk stjórnvöld einnig takmarkað notkun tíbetska tungumálsins í 

heimalandi Tíbeta á marga vegu eins og Chatterley Chaim skýrir frá. Hann segir að vegna 

mannfjöldastefnu kínversku ríkisstjórnarinnar sjái Han Kínverjar aukin hvata til þess að 

flytjast til Tíbet og grípa þar efnahagsleg tækifæri. Eftir því sem þeim hafi fjölgað hafi 

kínversk stjórnvöld lagt sig fram um að koma á stefnum sem veiti kínverska tungumálinu 

forgang fram yfir það tíbetska. Tíbetar þurfi nú að standast próf í kínversku til þess að fá störf 

í hinum opinbera geira á heimasvæði sínu. Þetta segir Chaim skerða atvinnutækifæri Tíbeta 

og um leið takmarka áhrifastöður sem Tíbetar komist í, samanborið við Han Kínverja sem tali 

kínversku að móðurmáli. Chaim greinir einnig frá því að aukin áhersla sé lögð á notkun 

kínversku innan menntakerfisins, og þá sérstaklega í framhaldsnámi. Þetta geri það að 

verkum að tíbetskum börnum sem ekki tala kínversku hætti til að ganga verr í námi en þeim 

kínversku, auk þess sem tækifæri þeirra til framhaldsnáms rýrni töluvert.
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Eins og sjá má eru það mannréttindamálin sem gjarnan hafa verið efst á baugi í 

gagnrýni Tíbeta og alþjóðasamfélagsins á kínversku ríkisstjórnina. Í skýrslu um málefni 

Tíbeta, á vegum Alþjóðlaganefndarinnar (e. International Commission of Jurists), frá árinu 

1960 kemur fram að nefndin telji framgang kínverskra stjórnvalda hvað varðar trúmál Tíbeta 

flokkast undir þjóðarmorð. Kínversk yfirvöld hafi að mati nefndarinnar margvíslega brotið á 

mannréttindum Tíbeta, m.a. með morðum, pyntingum, frelsisskerðingum, nauðgunum, 

ólögmætum handtökum, hjónabandsþvingunum, eignatöku, skerðingu hugsana-, tjáningar- 

og trúfrelsis og skerðingu á rétti til frjálsrar menntunar, svo dæmi séu nefnd.
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3.4 Breytingar á stefnu Dalai Lama 

Goldstein skýrir frá því að undir lok 8. áratugarins hafi nýr leiðtogi kommúnistaflokksins, 

Deng Xiaping, hafi sýnt viðleitni til þess að efla innviði og efnahag Tíbet og leita friðsamlegra 

lausna, ekki síst í menningarmálum. Hann hafi þó ekki sætt sig við annað en að 

Kommúnistaflokkurinn stæði enn á bak við völdin í Tíbet. Þetta fyrirkomulag segir Goldstein 

að hafi farið illa í Tíbeta sem vildu lýðræðislega stjórn eftir vestrænni fyrirmynd, auk þess 

sem þeir vildu öðlast til baka landsvæði sem þeir töldu sig hafa misst til Kína á 18. öld.72

Goldstein rekur að um þetta leyti hafi Dalai Lama byrjað að vekja athygli á málefnum 

Tíbeta á alþjóðavettvang í von um aukinn pólitískan stuðning. Hann hafi þá ferðast til 

Vesturlanda í fyrsta skipti sem pólitískur leiðtogi, ekki einungis andlegur. Goldstein vekur 

athygli á því að hann hafi ekki virst krefjast fullveldis Tíbeta en þó lagt áherslu á að Tíbet ætti 

að fá lýðræðislega sjálfsstjórn með eigin stjórnarskrá. Kínversk yfirvöld gætu þó enn haft 

umsjón með utanríkis- og varnarmálum.

   

73

Goldstein telur hins vegar að árangur Dalai Lama í vakningarherferð hans hafi verið 

dýrkeyptur. Ráðamenn í Peking hafi margir talið frjálslynda stefnumótun í garð trúmála í 

Tíbet gera lítið annað en að styrkja þjóðernisanda og aðskilnaðarstefnu Tíbeta, og því hafi 

kínversk stjórnvöld fremur mótað harðlínustefnu gagnvart Tíbet í kjölfarið, í stað þess að 

gefa eftir.  Goldstein telur líklegt að kínversk stjórnvöld bíði eftir nýrri kynslóð Tíbeta sem sjái 

hag sinn í sambúð við Kínverja, og leitist á meðan við að hraða þróun og efnahagsumbótum í 

Tíbet til þess að komast til móts við þá kynslóð.

  

74

 

  

3.5 Stríðandi sjónarmið 

Í bókinni My land and my people rekur Dalai Lama sjónarmið Tíbeta á deilunni við Kínverja. 

Hann skýrir m.a. að undir lok 19. aldar hafi Tíbetar átt í nokkrum landamæradeilum við Breta 

í ljósi samkomulags sem Bretar hafi gert við kínversk stjórnvöld varðandi landssvæði og 

                                                                 
72 Goldstein, ,,The Dalai Lama's Dilemma," bls. 86-87. 
73 Goldstein, ,,The Dalai Lama's Dilemma," bls. 87. 
74 Ibid, bls. 88-89. 
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viðskiptaréttindi í Tíbet. Tíbetar hafi hins vegar bent Bretum á að milliríkjasamningar milli 

bresku ríkisstjórnarinnar og þeirrar kínversku hefðu ekki gildi á landsvæði Tíbeta. 75

Sjónarmið kínverskra stjórnvalda er eins og gefur að skilja ólíkt sjónarmiði Tíbeta. 

Wang og Nyima fullyrða að söguleg staða Tíbet sem partur af Kína sé ,,staðreynd alkunn 

heiminum.”

   

76 Þeir álíta hugmyndina um sjálfstæði Tíbet einungis vera kenningu, tilkomna af 

stuðningi pólitískra afla í Evrópu og Bandaríkjunum við Dalai Lama og fylgismenn hans, með 

það að markmiði að búa til vandamál og falsa sagnfræðilegar staðreyndir.77 Uppruna þessara 

hugmynda rekja Wang og Nyima til afskipta Breta á landsvæði Tíbeta á síðari hluta 18. aldar. 

Þá hafi Bretar verið á hápunkti nýlendustefnu sinnar og Indland gegnt mikilvægu hlutverki 

fyrir efnahagslega hagsmuni Breta. Þeir færa rök fyrir því að landfræðileg staða Tíbet, auk 

annarra landa á borð við Bútan og Nepal, hafi komið sér vel fyrir Breta sem vildu tryggja 

Indlandi ákveðið svigrúm og öryggi undan Kína.78

Frásagnir Charles Bell, embættismanns Breta í Tíbet, renna stoðum undir það 

mikilvægi sem Tíbet gegndi fyrir Breta á þessum tíma. Í grein sem hann skrifaði um Tíbet árið 

1931 rekur hann að það sé í hag Breta að Tíbet fái að vera ,,sterkt og sjálfstætt ríki, frjálst frá 

ytri afskiptum.”

  

79 Wang og Nyima meta það svo að afskipti Breta af Tíbet hafi stjórnast af 

eiginhagsmunum þeirra og verið rekin áfram af valdaníðslu þeirra á Kínverjum. Bretar hafi 

þannig unnið hjörtu háttsettra Tíbeta, m.a. hins 13. Dalai Lama, með það að markmiði að 

virkja Tíbet til liðs við Bretland frekar en Kína. Þar með hafi goðsögnin um tíbetskt sjálfstæði 

orðið til.80

Dalai Lama er þó á öðru máli um þátt Breta í deilunni en hann útskýrir að eftir innrás 

Breta inn í Lhasa árið 1904 hafi Tíbetar sem sjálfstætt ríki gert samning við Breta um 

landsvæði og viðskiptaréttindi þeirra. Í samningnum hafi verið tekið fram að ekkert erlent ríki 

gæti skipt sér af málefnum Tíbeta án samþykkis bresku ríkisstjórnarinnar, hvergi hafi verið 

minnst á Kína í skjalinu. Bretar hafi engu að síður haft frumkvæði að því að fá viðurkenningu 

  

                                                                 
75 Dalai Lama XIV, My Land and My People: The Original Autobiography of His Holiness the Dalai Lama of Tibet 
(New York: Warner, 1997), bls. 52-3.  
76 Wang Jiawey og Nyima Gyaincain, The Historical Status of China’s Tibet (Peking: China Intercontinental Press, 
1997), bls. 6.  
77 Ibid.  
78 Ibid, bls. 80-82.  
79 Charles Bell, ,,Tibet’s Position in Asia Today,” Foreign Affairs 10, nr. 1 (1931): bls. 139.  
80 Wang og Nyima, The Historical Status of China’s Tibet, bls. 110.  
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kínverskra yfirvalda á fyrirkomulaginu tveimur árum seinna, með öðrum samningi. Dalai 

Lama virðist þó á sama máli um að Bretar hafi eflaust látið stjórnast af eiginhagsmunum, 

hugsanlega vegna kapphlaups þeirra við Rússa um áhrif í Asíu, því hegðun þeirra hafi verið 

mótsagnakennd á köflum. Árið 1907 hafi Bretar ásamt Rússum skrifað undir samning við Kína 

og viðurkennt þar yfirráð (e. suzerainty) Kína yfir Tíbet. Kína hafi svo brotið fyrri samning sinn 

við Breta með innrássinni 1910.  

Þau rök sem Dalai Lama gefur fyrir sögulegri stöðu Tíbet sem sjálfstæðs ríkis frá 1912 

- 1951 eru m.a. þau að árið 1947 hafi embættismenn frá Tíbet tekið þátt í ráðstefnu asískra 

ríkja þar sem þeir komu fram undir nafni og þjóðfána eigin ríkis. Tíbetar hafi jafnframt átt í 

milliríkjasamskiptum við Indverja. Þá hafi tíbetska ríkisstjórnin gefið út vegabréf fyrir fulltrúa 

sína sem ferðuðust til margra landa, s.s. til Evrópu og Kína og allstaðar hafi þeim vegabréfum 

verið tekið gildum.81

 

   

Ljóst er að sjónarmið Tíbeta annars vegar, og Kínverja hinsvegar, eru afar stríðandi og lítið 

samræmi virðist vera í túlkun á pólitískum atburðum, eða hverjar séu staðreyndir málsins í 

þessari flóknu deilu. Þessari ritgerð er þó ekki ætlað að vera vettvangur söguskoðunar í 

þessari deilu, eða dæma um réttmæti ólíkra afstaða. Til þess þá að víkja frá deilunni um 

sögulega stöðu Tíbet aftur til nútímans má segja að deilan um Tíbet snúist að mörgu leyti 

ekki um það hvernig hún var í gær, heldur einmitt hver hún eigi að vera í dag og á morgun.  

Við höfum fengið nasasjón af hlutverki, eða að minnsta kosti afstöðu, Dalai Lama í 

þessari atburðarás, en þar kemur hann fram sem bæði andlegur og pólitískur leiðtogi Tíbeta. 

Þetta tvíþætta hlutverk kann að vera leikmanni í frjálslyndu vestrænu lýðræðisríki nokkuð 

framandi. En eins og salt og pipar, kann það að hafa verið rétta blandan fyrir tíbetska 

búddista í þessari löngu og erfiðu deilu. Samspil þessara hlutverka verður til nánari skoðunar 

í seinni hluta þessa kafla. 

 

3.6 Dalai Lama sem andlegur og pólitískur leiðtogi 

Í fyrri hluta kaflans var greint frá nokkrum lykilþáttum í deilunni milli Tíbeta og kínverskra 

stjórnvalda og tekin dæmi um aðkomu Dalai Lama og sjónarhorn hans á henni. Í þessum 
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kafla mun ég færa rök fyrir því að samspil hlutverka hans sem andlegs leiðtoga, annars vegar, 

og pólitísks leiðtoga, hinsvegar, hafi gert Dalai Lama kleift, og raunar knúið hann til þess, að 

beita samhygð sem pólitískri stefnu.  

Dalai Lama hefur bent á að á tímabili fyrstu samskipta hans við Kínverja sem 

pólitískur leiðtogi Tíbet hafi hann haft afar litla þjálfun og þekkingu á flóknu eðli 

alþjóðastjórnmála og því hafi komið honum að miklu gagni að leita í brunn búddískra 

kenninga sér til hjálpar. Hann hafi einsett sér og æ síðan að beiting ofbeldis væri í öllum 

tilvikum ósiðleg og ógagnleg. Hann taldi árangursríkast fyrir Tíbeta að leita lausna og 

samvinnu alltaf þegar það væri hægt og taka öllum sanngjörnum lausnum fagnandi.82

Hlutverkin hafa verið samtvinnuð síðustu 60 árin, eða þar til að Dalai Lama afsalaði 

sér titli pólitísks leiðtoga árið 2011. Boðað var til kosninga um embætti Kalon Tripa, eða 

forsætisráðherra tíbetsku útlagastjórnarinnar og var lögfræðingurinn dr. Lobsang Sangay 

formlega settur í embætti haustið 2011. Sangay útskýrir að Dalai Lama hafi óskað eftir því að 

embættin tvö yrðu aðskilin þar sem honum þætti ólýðræðislegt að einn einstaklingur færi 

með bæði pólitískt og andlegt leiðtogavald. Sangay telur ómögulegt að fylla í skarð Dalai 

Lama, en að hann óski þess að gera draum hans um veraldlegt og lýðræðislegt tíbetskt 

samfélag að veruleika. Sangay nefnir að hann fylgi stefnumálum Dalai Lama í málefnum 

Tíbeta og að hann telji mikilvægt að Tíbetar feti miðjuveginn, án ofbeldis, og eigi í 

friðsamlegum viðræðum við kínversk stjórnvöld. Sangay var kjörin af þeim Tíbetum sem búa 

utan Tíbet og eru dreifðir í um 30 ríkjum en Tíbetar á landsvæði Tíbet í Kína gátu ekki tekið 

þátt í kosningunum. Eins og Sangay bendir á má segja að kjör hans endurspegli að flestir 

kjósendur séu honum sammála í stefnumálum miðjuvegarins og samhygðarinnar. Þetta 

kristalli jafnframt það viðhorf tíbetskra búddista að þeim beri að sýna jafnvel óvinum sínum 

samhygð, og sé það ómögulegt eigi engu að síður að leita friðsamlegra lausna án ofbeldis.

  

83

 

   

Miðjuvegurinn sem Sangay talar um er sú afstaða sem Dalai Lama tók að endingu upp í 

baráttu sinni fyrir málefnum Tíbeta, miðjuvegurinn milli öfga andspyrnu án málamiðlana, 
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annars vegar, og uppgjafar hins vegar.  Dalai Lama tekur fram að í heimsókn sinni til Kína 

snemma á 6. áratugnum hafi hann nokkrum sinnum hitt Maó Tse-Tung og reynt að vekja hjá 

honum traust. Í þessum samskiptum hafi hann þegar verið meðvitaður um að andspyrna án 

málamiðlana hefði ekkert upp á sig.84 He og Sautman skýra einmitt frá því hvernig Dalai 

Lama hafi farið frá þeirri harðlínuafstöðu sem hann tók á 9. áratugnum yfir í að leggja megin 

áhersluna á aukið trúarlegt og menningarlegt frelsi fyrir Tíbeta. Þeir benda á að síðustu árin 

hafi stjórn Dalai Lama miðað að auknum og jákvæðari samskiptum við kínversk stjórnvöld, 

tíbetska útlagastjórnin líti ekki á kínversku ríkisstjórnina sem óvin lengur, heldur aðila sem 

þeir þurfi að semja við.85

Dalai Lama hefur lýst trú sinni á því að jafnréttistilfinning og gagnkvæm vinsemd 

beggja þjóðanna myndi aukast við það að Tíbetar fengu aukið sjálfstæði sem 

sjálfstjórnarhérað í Kína. Hann telur einnig að aukið sjálfræði Tíbeta myndi beina burt 

þjóðrembu og fjandskap, meðal bæði Tíbeta og Kínverja. Í gegnum slíkan miðjuveg gætu 

Tíbetar jafnframt fengið tækifæri til þess að móta sitt eigið jafnvægi milli efnislegrar og 

andlegrar þróunar.

  

86 Hann nefnir þó að sumir Tíbetar líti á stefnu Dalai Lama sem linkind við 

kínversk yfirvöld og vilji grípa til harðari aðgerða.87

Við sjáum hér að stefna Dalai Lama og stjórnar hans hefur tekið breytingum og 

úrbótum frá upphafi deilunnar. Jafnramt er hægt að koma auga á að hinn 14. Dalai Lama 

hefur leitast við að vera diplómatískur og lausnamiðaður leiðtogi, ekki síst á síðari árum, 

jafnvel þó svo þessi afstaða hans hafi af sumum Tíbetum þótt heldur mild.  

  

 

3.7 Jafnvægi milli efnislegra og andlegra framfara 

Eins og komið hefur fram leggur Dalai Lama áherslu á að óæskilegt sé að leggja meiri áherslu 

á efnislegar framfarir á kostnað andlegra (e. spiritual). Dalai lama telur að útbreiðsla og tíðni 

neikvæðra tilfinninga s.s.  kvíða, reiði, óánægju, efa og þunglyndis meðal þeirra sem nóg hafi 

milli handanna hljóti að gefa í skyn að áhersla á framþróun efnislegrar velferðar sé ekki 

                                                                 
84 Dalai Lama XIV, My Land and My People: The Original Autobiography of His Holiness the Dalai Lama of Tibet, 
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mælikvarðinn á hvernig leysa eigi vandamál samfélagsins. Hinsvegar ef reynt væri að hvetja 

til andlegra framfara í jafnvægi við hinar efnislegu væri hugsanlega betur hægt að takast á 

við þau vandamál sem upp koma í samfélaginu.88

Frá árslangri dvöl sinni í Kína lýsir hann hryggð sinni yfir því hvernig kommúnisminn 

hafi, að því er honum virtist, hafa máð út einstaklingseðli fólksins og sérkenni kínversku 

þjóðarinnar. Honum virtist sem áhersla Kommúnistaflokksins á efnislegar framfarir, afköst og 

hagkvæmni hafi framleitt þjóð sem einkenndist af samleitni, hörðum aga, skipulagi og 

stjórnun hvar sem hann kom.

  

89

Þegar litið er til umfjöllunarinnar um búddíska heimspeki og kenninga Dalai Lama, 

sem nokkuð hefur verið gerð skil á, er auðvelt að bera kennsl á hvernig annars vegar, 

heimsmynd þeirra búddista í Tíbet sem Dalai Lama var í forystu fyrir, og hinsvegar, upplifun 

Dalai Lama á þeirri heimsmynd sem ríkjandi var í Kína á þessum tíma, fer afar illa saman. 

Dalai Lama minnist orða Maó: ,,trúarbrögð eru eitur,” og í því ljósi er vel skiljanlegt hvers 

vegna Dalai Lama var hikandi við að samþykkja innlimun Tíbet í Kína án mótbára. Og eins og 

Dalai Lama bendir sjálfur á skýrist tryggð Tíbeta við hann sem leiðtoga ekki af persónutöfrum 

hans sjálfs, heldur af hlutverki hans sem Dalai Lama, táknmynd þeirrar heimsmyndar sem 

Tíbetar stóðu og standa fyrir.
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3.8 Umbætur og lýðræðisvæðing 
Búddismi bannar ofbeldi og að taka líf. Þegar Tíbet hafði innleitt búddisma, þjóð sem 
áður hafði verið árásargjörn og gjarnan lagt undir sig svæði nágrannaþjóða sinna, í raun 
eitt sterkasta hernaðarafl í Asíu, hætti hún að berjast og taka erlend landsvæði. 
Hermennirnir hurfu frá og prestar, búsettir í stórum klaustrum, tóku við af þeim. Tíbetar 
vörðu varla landið sitt. Þetta voru mikil sinnaskipti.91

(Charles Bell, 1931) 
   

 

Dalai Lama minnist þess að á nýlendutímanum hafi Tíbet vísvitandi verið einangrað 

landsvæði, svo mjög að umheimurinn hafi þekkt borgina Lhasa undir nafninu Forboðna 

borgin. Hann rekur ástæður þessa til þess að Tíbet sé í fyrsta lagi landfræðilega einangrað á 

tíbetsku hásléttunni og aðgengi að svæðinu í gegnum Himalaya fjallgarðinn hafi ekki verið 

                                                                 
88 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for a New Millennium, bls. 3-18.  
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90 Ibid, bls. 105.  
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auðveldur. Í öðru lagi nefnir hann að Tíbetar hafi haft reynslu af erjum, ekki síst við Kínverja, 

og því einungis sóst eftir því að lifa í friði og iðka sína trú og menningu óáreittir. Hann segir 

sterk tengsl Tíbeta við trú sína hafa gert félagslegt kerfi þeirra frábrugðið öðrum, þar sem á 

að giska 10% þjóðarinnar hafi samanstaðið af munkum og nunnum. Margir hafi lifað í fátækt, 

og lénsskipulagið hafi eftir á að hyggja e.t.v. gefið tækifæri til spillingar og kúgunar, en það er 

hans mat að tíbetsk búddísk gildi hafi haft mikið vægi í því að fólk hafi lifað í tiltölulega 

gagnkvæmri sátt við stöðu sína og einfaldleika lífsins allajafna.92

Dalai Lama viðurkennir þó að vísvitandi einangrun landsins hafi verið mikil mistök. 

Vegna takmarkaðs áhuga hans á gangi mála í umheiminum, og vegna eðli munkalífsins hafi 

hann ekki tekið eftir þeim breytingum sem áttu sér stað í kringum Tíbet. Eftir að hafa farið í 

útlegð til Indlands sem þá hafði á friðsælan hátt öðlast frelsi og komið á fót lýðræði, og í 

framhaldinu ferðast víða um heim segist Dalai Lama hafa áttað sig á þeirri ranghugsun að 

Tíbetar gætu tryggt sér frelsi og frið með því að loka sig af frá öðrum. Hann hafi á ævi sinni 

lært að frelsi sé eitthvað sem best verði deilt og notið í samfélagi við aðra. Að sama skapi 

hefur Dalai Lama fengið að kynnast kostum lýðræðis sem stjórnskipulags og telur hann 

óskandi að Tíbet geti í framtíðinni starfað við lýðræði sem hafi friðsemd að grunngildi.
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He og Sautman skýra frá því hvernig Kínverjar hafi í gegnum tíðina horft tortryggnisaugum á 

stuðningsmenn Dalai Lama og telji þá vilja leiða til sundrungar innan Kína vegna málefnisins. 

Þeir taka hins vegar undir skoðun margra sérfræðinga um málefnið að líklegt sé að Dalai 

Lama sé eini leiðtoginn sem geti talið Tíbeta á að samþykkja einhvers konar samkomulag 

milli Kína og Tíbet sem feli í sér viðurkenningu á Tíbet sem hluta af Kína. Því geti Kínverjar 

litið á Dalai Lama sem lykilinn að lausninni fremur en ógn, og gripið tækifærið áður en það er 

um seinan.94

 

  

                                                                 
92 Dalai Lama XIV, My Land and My People: The Original Autobiography of His Holiness the Dalai Lama of Tibet, 
bls. 38-39 og 43-47.  
93 Dalai Lama XIV, My Spiritual Autobiography: Personal Reflections, Teachings and Talks, bls. 168-169 og 188-
189.  
94 He og Sautman, ,,The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy," bls. 620-22. 
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3.9 Samantekt 

Það er nokkuð ljóst að töluverð viðhorfsbreyting hefur átt sér staðar á pólitískum ferli Dalai 

Lama ef tekið er mið af kröfum hans í fyrstu og afstöðu hans nú. Hægt er að segja að Dalai 

Lama sé lausnamiðaður leiðtogi sem hafi trú á getu mannsins til góðvildar og sanngirni og 

þ.a.l. á lýðræði sem heillavænlegu stjórnarformi.  Hægt væri að skilja hugarfarsbreytingu 

hans þannig að hún hafi sprottið upp af örvæntingu, uppgjöf eða raunsæi á óhaggandi 

afstöðu Kínverja gagnvart Tíbet. Vel má vera að svo hafi verið, en þegar litið er til tvíþætts 

leiðtogahlutverks Dalai Lama bendir margt til þess að ákvörðunin sé strategísk, og 

fullkomlega í samhengi við samhygðarkenninguna. Ef litið er til þríþætts hlutverks 

samhygðarinnar sem ég nefndi í 1. kafla, má sjá hvernig líklegt sé að samhygðin hafi verið 

sterkasta vopn Dalai Lama í deilum hans við kínversk stjórnvöld. Í fyrsta lagi, að tileinkun 

samhygðarinnar hafi með tímanum þroskað hann til þess að draga lærdóm af samskiptunum 

og veita honum yfirvegun til þess að höndla þau. Í öðru lagi, að beiting samhygðar í 

samskiptum við Kínverja, önnur ríki og þjóðir og stöðug áhersla á friðsamlegar lausnir, hafi 

leitt til gagnkvæmrar virðingar þegar hann hlaut Friðarverðlaun Nóbels og tókst að vekja 

alþjóðasamfélagið til vitundar um málefni Tíbeta í kjölfarið. Í þriðja lagi, að tiltrú hans á gildi 

samhygðarinnar hafi gert honum ljóst að hamingja Tíbeta sé háð hamingju Kínverja. Af 

heilbrigðri skynsemi hafi hann því loks áttað sig á að ef hann vildi lausnir yrði hann sjálfur að 

taka þátt í að smíða þær, árangursríkast væri að leggja ýmis ágreiningsmál til hliðar, sætta sig 

við málamiðlanir og feta milliveginn.   

Spurningin er hvort þessi afstaða sé yfirfæranleg á aðrar pólitískar aðstæður og eigi 

möguleika á að leiða til farsælla lausna innan ríkja eins og utan. Í næsta kafla verður leitað 

svara við því og samhygðarkenningunni ljáð pólitískt gildi í íslenskum stjórnmálum. 
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4. kafli Pólitískt gildi samhygðarinnar í íslenskum stjórnmálum 

4.1 Inngangur 4. kafla 

Markmið 3. kafla var að varpa ljósi á það hvernig samhygðin hefur ekki bara andlegt gildi, 

heldur einnig ríkt pólitískt gildi. Fjallað hefur verið um hvernig Dala Lama hefur beitt 

samhygð í rúmlega 60 ára langri og mjög flókinni deilu sinni og tíbetsku þjóðarinnar við 

kínversk stjórnvöld. Núverandi leiðtogi Tíbeta, Lobsang Sangay, metur það svo að þrátt fyrir 

þessa erfiðleika og þann takmarkaða árangur sem deilan hefur borið hvað varðar þær kröfur 

sem Tíbetar settu í upphafi, þá hafi engu að síður margt áunnist. Hann bendir á að þrátt fyrir 

tiltölulega vonlausa stöðu þá standi Tíbetar enn saman, en ekki sundraðir, og hafi kosið að 

nýta andlega krafta sína til félagslegrar uppbyggingar og nýsköpunar, í stað þess að eyða 

þeim t.d. í hernaðaruppbyggingu. Þeir hafi þannig komið á ýmsum stjórnsýslulegum úrbótum 

á útlegðarstjórn sinni og eflt samskipti við alþjóðasamfélagið.95

Óhætt er að segja að Íslendingar glími ekki við sambærileg vandamál og Tíbetar í 

utanríkismálum, hvað þá innan eigin samfélags. Eftir að hafa varpað ljósi á gildi 

samhygðarinnar í pólitískum átökum Tíbeta þá langar mig að kasta fram þeirri spurningu 

hvort að samhygðin gæti ekki einnig komið að gagni í pólitískum ágreiningi hérlendis. Í 

kaflanum mun ég skapa myndræna atburðarás þar sem aukin áhersla á samhygð inni á 

Alþingi, í hugsun og verki, getur hugsanlega leitt til betri vinnubragða í samræmi við þríþætt 

pólitískt gildi samhygðarkenningarinnar, og jafnframt stuðlað að aukinni pólitískri ánægju 

meðal kjósenda. 

  

 Til þess að útskýra þetta vil ég byrja á að draga upp á myndrænan hátt þann vanda 

sem lýðræðisleg samfélög glíma við, ef marka má umfjöllun Gerry Stoker, en ýmislegt bendir 

til þess að þessi vandi sé til staðar hérlendis.96

  

  

4.2 Staðan eins og hún er  

Ef tekið er tillit til kenninga stjórnmálasálfræðinga um áhrif fjölmiðla og þær leiðsagnarreglur 

sem fólk grípur til þegar það metur upplýsingar í flóknum pólitískum aðstæðum, þá er hægt 

                                                                 
95 Lobsang Sangay, viðtal við Andelman og Shay, ,,Getting Back on the High Ground: A Conversation with 

Lobsang Sangay, the Kalon Tripa of the Tibetan Government-In-Exile,” bls. 45.  
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að setja umfjöllun Stoker um aukna óánægju fólks með lýðræði upp á þann hátt sem mynd 1 

skýrir.  

Skýringarmynd 197 

 
Eins og fram hefur komið þá ríkir töluvert vantraust í samfélaginu gagnvart Alþingi, ef marka 

viðhorfskannanir. Stoker telur að mikið af þeirri bölsýni sem ríkir í samfélaginu gagnvart 

                                                                 
979797 Þær skýringamyndir og umfjöllunin um þær sem hér verður sett fram eru hugsaðar sem myndræn 

framsetning á þeim vanda sem þjóðfélagið glímir við í samhengi við umfjöllun 1. kafla. Með tilliti til 
kenningarinnar um háð upptök má hugsa sér að hér sé gerð tilraun til þess að gefa heildræna mynd af 
ástandinu sem ferli, þannig að litið sé á einingar út af fyrir sig sem part af stærri samverkandi heild. 
Atburðarrásin eins og hún birtist er þó mikil einföldun á flóknum gangi íslenskra stjórnmála, en ætluð til þess að 
koma fram með ábendingar á þeirri viðhorfsbreytingu sem þörf er á innan þings sem utan. Nokkuð ljóst er þó 
að orsakir bölsýninnar eiga sér djúpstæðari rætur en hér verður krufið, og erfitt verður fyrir stofnanir 
þjóðfélagsins að vinna traust fólksins þegar það er að mörgu leyti farið. Því má segja að þær tillögur sem hér 
verða settar fram hafi þær takmarkanir að fela í sér mikla einföldun á ástandinu og mögulegum lausnum, en 
miði engu að síður að því að sýna fram á hvar þörf sé á breytingum innan hins pólitíska kerfis og hvar hægt sé 
að byrja. Til einföldunar hef ég haft Alþingi miðlægt sem fulltrúa hins pólitíska kerfis, en það geri ég ekki síst 
vegna þess vantrausts sem viðhorfskannanir benda til að ríki í garð stofnunarinnar. Þá er fjölmiðlum hér gefið 
meira vægi en e.t.v. tilefni er til, en það er til þess að undirstrika þau áhrif sem fjölmiðlaumfjöllun hefur á 
þjóðfélagsumræðu, sbr. kenningar í stjórnmálasálfræði, auk þess sem margt bendir til að íslenskir 
fjölmiðlamenn hafi takmarkað rými til rannsóknarblaðamennsku og þurfi að lúta kröfum markaðarins, eins og 
fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis; Friðrik Þór Guðmundsson ofl. ,,Viðauki I: Umfjöllun fjölmiðla á 
Íslandi um banka og fjármálafyrirtæki 2006-2008,” í Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og 
tengdir atburðir 8. b., ritstj. Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, bls. 245-272. 
(Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010), bls. 247-267. 
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stjórnmálum megi rekja til þess að nálgast sé stjórnmál út frá forsendum neyslu- og 

einstaklingshyggju. Hætt sé við að fjölmiðlar sem markaðsvara viðhaldi þessari bölsýni oft á 

tíðum með neikvæðum fréttaflutningi. Spurning er þó að hve miklu leyti þessi 

fréttaflutningur er til þess gerður að svara eftirspurn kjósenda eftir slíkum fréttum og að hve 

miklu leyti hann endurspegli þá neikvæðni sem þá ríkir í stjórnmálum. Á Íslandi í gegnum 

tíðina hafa fyrirsagnir á borð við Hart deilt á Alþingi verið nokkuð áberandi í íslenskum 

fjölmiðlum. Dæmi eru um ásakanir á borð við ,,Ég lít á þetta sem pólitíska fléttu að hálfu 

stjórnarandstæðinga sem (...) eru að reyna að róta upp í málinu og helst fella og knésetja 

ríkisstjórnina.”98 Annar þingmaður lýsir yfir vantrausti á ráðherra, sem að hans mati ,,festist í 

tómu skítkasti, útúrsnúningum, skæting í stað þess að svara í fullri alvöru.”99 Þá var á 

kjördegi sveitastjórnarkosninga 2010 í fyrirsögn færslu á heimasíðu eins þingmanns spurt ,,Er 

þetta dagurinn sem flokkarnir fá loksins einn á lúðurinn?”100 Ekki er svo langt síðan að 

ráðherra sagði öðrum þingmanni að þegja í beinni útsendingu á Alþingi.101

Þetta eru aðeins fá dæmi og ummælin sem hér eru birt eru fengin af vinsælum 

fréttamiðlum. Ef litið er til kenninga í stjórnmálasálfræði er athyglisvert, og í raun 

nauðsynlegt að velta því fyrir sér hvaða skilaboð ummæli af þessu tagi gefa samfélaginu, sem 

og hvaða áhrif þau hafa á störf alþingismanna. Samkvæmt kenningum um áhrif fjölmiðla má í 

fyrsta lagi koma auga á að kjósendum er kannski ekki sagt hvað þeim á að finnast, þar sem 

neikvæð ummæli eru þvert á flokka, en þeim er gefin umgjörð til þess að hugsa innan, það 

að stjórnmál einkennist af ágreiningi og ásökunum. Í öðru lagi, út frá kenningum um 

leiðsagnarreglur, s.s. leiðsagnarreglur um tiltæki og auðveldi ímyndunar, má velta fyrir sér 

hvort kjósendum þyki líklegt að flestir þingmenn hegði sér svona almennt á Alþingi, og þá 

jafnvel hvort að kjósendum þyki eðlilegt að þetta sé sá framgangur stjórnmála sem viðhefst í 

þjóðfélaginu.  

  

Það vantraust sem viðhorfskannanir benda til að hafi myndast milli þings og þjóðar 

gefur til kynna að eitthvað hljóti að vera að í íslenskum stjórnmálum. Það hlýtur að teljast 

                                                                 
98 vísir, ,,Pólitísk flétta stjórnarandstöðunnar,” vísir, 30. desember 2009. http://www.visir.is/politisk-fletta-

stjornarandstodunnar/article/2009636354735 (sótt 23. apríl 2012). 
99 mbl.is, ,,Lýsti yfir vantrausti á ráðherra,” mbl.is, 18. apríl 2012. 
 http://mbl.is/frettir/innlent/2012/04/18/lysti_yfir_vantrausti_a_radherra/ (sótt 23. apríl 2012).  
100 Margrét Tryggvadóttir, ,,Er þetta dagurinn sem flokkarnir fá loksins einn á lúðurinn?” margrettrygga.is, 29. 
maí 2010. http://www.margrettryggva.is/?p=184 (sótt 23. apríl 2012).  
101 mbl.is, ,,Æ, þegiðu,” mbl.is, 13. febrúar 2012. http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/02/13/ae_thegidu/ 
(sótt 23. apríl 2012).  
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skylda stjórnmálafræðinnar að spyrja hvað sé að og hvort kominn sé tími á nýjar lausnir. Í 

fyrsta lagi leiðir til þess að leita orsaka á óánægju almennings, og í öðru lagi, leiðir til þess 

snúa þróun aukinnar óánægju við og efla hamingju í samfélaginu.  

 

4.3 Beiting samhygðar í pólitískum ferlum 

Á mynd 2 hefur verið leitað leiða til þess að efla hamingju í samfélaginu með samhygðina að 

leiðarljósi. Svipuð atburðarás á sér stað og á mynd 1, en hér er gert ráð fyrir samhygðin sé 

grundvallarregla í samskiptum Alþingismanna sem leitt geti til jákvæðrar svörunar í þessari 

hringrás og hugsanlega átt möguleika á að hvetja til viðhorfsbreytingar í samfélaginu. Þó svo 

hér sé talað um þingmenn sérstaklega, er hægt að hugsa það sem til einföldunar á hinu 

pólitíska kerfi, stofnunum og ferlum í heild.  

 

Skýringarmynd 2 

 
Ef litið er til þríþætts pólitísks gildis samhygðarkenningarinnar er hægt að ímynda sér hvernig 

samhygðin geti haft jákvæðar afleiðingar á störf þingsins, en einnig skilvirkni þess. Tileinkun á 

samhygð gæti, í fyrsta lagi, leitt til aukinnar yfirvegunar þingmanna og umburðarlyndi sem 

gerir þeim kleift taka á hindrunum og ágreiningi af stillingu í stað þess að hlaupa til varnar, 

flótta eða árásar. Í öðru lagi, gætu þingmenn með þessu viðhorfi áttað sig á þrætur milli 

ólíkra sjónarhorna grafa allt þingið aðeins niður í dýpri holu vantrausts og vandamála, en að 
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með beitingu samhygðar sé hægt að leita málamiðlana og lausna sem leiðir til gagnkvæmrar 

virðingar og trausts. Í þriðja lagi, gæti tileinkun á samhygð gerð þingmönnum kleift að átta 

sig á að hamingja þeirra veltur á hamingju allra hinna, og þannig af heilbrigðri skynsemi ráðið 

að þeir geti sjálfir lagt hornstein að betra samfélagi. 

Fyrir utan hamingjuna sem samhygðin snýr að því að stuðla að, þá ríma þeir þættir 

sem hér eru nefndir vel við nútíma kenningar í samningagerð og átakastjórnun. Roger Fisher 

og Daniel Shapiro sem sérhæfa sig í hlutverki tilfinninga í samningagerð benda á þá galla sem 

fylgja því að láta neikvæðar tilfinningar hlaupa með sig í gönur. Þeir segja að við það færist 

brennidepill viðræðnanna frá upprunalega umræðuefninu yfir á svið tilfinninganna. 

Tilfinningarnar skerði athygli, minni, getuna til þess að hugsa skýrt og sjá valmöguleikana 

sem eru fyrir hendinni. Þeir benda á að árangursríkast sé að hafa ávallt sátt í huga í erfiðum 

samskiptum. Gott sé t.d. að temja sér að leita kosta í fari andstæðingsins, hvort sem það er í 

framsetningi, hugsun, viðleitni hans eða fyrirhöfn, og sýna á þeim velþóknun í orði. Þetta 

telja þeir árangursríkt á margan hátt, t.d. sé ólíklegt að andstæðingurinn stökkvi upp á nef 

sér, mótrök sáttasemjarans virka sanngjarnari og yfirvegaðri fyrir vikið auk þess sem 

viðleitnin ein hefur þau áhrif á sáttasemjarann að hann hlustar án fyrirfram ákveðins dóms 

og skoðana og nær betri skilningi á afstöðu andstæðingsins.102

Út frá umfjöllun um þríþætt gildi samhygðarkenningarinnar og umfjöllun Fisher og 

Shapiro má sjá að einlæg tileinkun á samhygðinni veitir í raun af sjálfu sér mikið af því sem 

felst í árangursríki samningatækni. Því má benda á að með beitingu samhygðar gætu dagleg 

störf þingsins átt möguleika á því að verða hagkvæmari og skilvirkari auk þess sem 

auðveldara verður að komast að ásættanlegri málamiðlun milli stríðandi sjónarmiða.  

 

Út frá kenningum í stjórnmálasálfræði er hægt að ímynda sér hvernig til 

viðhorfsbreytinga frá bölsýni í átt að samhygð og tiltrú á stjórnmál gæti komið ef að 

stjórnmálamenn rækta samhygð í orði og verki. Samkvæmt leiðsagnarreglunni um tiltæki er 

t.d. hægt að ímynda sér að þátttaka Jóns Gnarr, borgarstjóra Reykjavíkur, þar sem hann 

sýndi stuðning sinn við réttindabaráttu hinsegin fólks með því að koma fram sem kvenmaður 

í Gleðigöngunni 2010103

                                                                 
102 Roger Fisher og Daniel Shapiro, Beyond Reason: Using Emotions As You Negotiate (New York: Viking, 

2005).  

, kunni að vekja upp hjá einhverjum kjósendum tilfinningar um að 

103 gaypride.is, ,,Borgarstjóri prúðbúinn við setningu Hinsegin daga,” Hinsegin dagar í Reykjavík, 6. ágúst 2010. 
http://www.gaypride.is/Index/Frettir/Nanar/185 (sótt 26. apríl 2012). 

http://www.gaypride.is/Index/Frettir/Nanar/185�
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stjórnmálamenn séu virkir í mannréttindum og málefnum samfélagsins. Þá má samkvæmt 

reglunni gera ráð fyrir að atvikið sitji fastar í minni fólks vegna beinnar þátttöku hans, frekar 

en ef hann hefði látið sér nægja að flytja ræðu sína í sínum venjubundna klæðnaði. Auk þess 

er atvikið dæmi um samhygð sem stjórnmálamaður sýnir í verki og gæti vel hafa verið 

einhverjum fyrirmynd og hvatt til viðhorfsbreytinga.   

 

Dalai Lama leggur áherslu á að samhygðina sé þó ekki einfalt að temja sér. Hann segir taka 

langan tíma að ná færni í að beita henni, en það geti hins vegar allir þeir sem vilji.104

                                                                 
104 Dalai Lama XIV, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for a New Millennium, bls. 135. 

 Með 

tilliti til þess má því gera ráð fyrir að breytingar í átt til betra þjóðfélags séu erfiðar og taki 

langan tíma, en séu þó ekki ómögulegar. Þó svo hér sé auðvitað um einfalt líkan að ræða, þá 

má á skýringarmynd 2 sjá að samhygðin hefur tengt fólkið, sem áður stóð og þrætti, saman. 

Bæði inni á þingi og í þjóðfélaginu hefur myndast gagnkvæm virðing og jafnvægi milli 

efnislegra og andlegra markmiða. En efling jafnvægis milli efnislegrar og andlegrar velferðar 

og framfarar getur reynst snúið að mæla með þeim tólum og hagmælingum sem víða er lagt 

áherslu á í dag, s.s. vergri landsframleiðslu. Spurning er hvort þörf sé á nýju hagmælitólum til 

þess að mæla t.d. andlega velferð og hamingju innan þjóðfélagsins.  
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4.4 Umhugsunarefni varðandi markmið stjórnmála 
...Verg þjóðarframleiðsla telur saman loftmengun og sígarettuauglýsingar, og sjúkrabílana 

sem hreinsa upp blóðbaðið á götunum okkar. Hún telur saman sérstaka lása á hurðirnar okkar 
og fangelsi fyrir fólkið sem brýtur þá. Hún telur saman eyðilegginguna á strandrisafurunni og 
skipulagslaust bruðlið á náttúruauðlindunum okkar. Hún telur saman napalmssprengur og 
kjarnorkuodda og brynvarða bíla fyrir lögregluna sem berst við óeirðirnar í borgunum okkar. 
Hún telur saman Whitmans rifla og Specks hnífa, og sjónvarpsþættina sem varpa dýrðarljóma á 
ofbeldi til þess að selja börnunum okkar leikföng. En verg landsframleiðsla tekur ekki heilsu 
barnanna okkar, gæði menntunar þeirra eða leikgleði þeirra með í reikninginn. Hún innifelur 
ekki fegurð ljóðlistarinnar okkar eða styrk hjónabandanna, skarpleika opinberrar umræðu eða 
heiðarleika opinberra embættismanna okkar. Hún mælir hvorki greind okkar né hugrekki, né 
visku okkar eða þekkingu, né samhygð okkar eða hollustu okkar við föðurlandið, hún mælir, í 
stuttu máli, allt nema það sem gerir lífið þess virði að lifa því.105

       (Robert F. Kennedy, 1968) 
 

 

Á Vesturlöndum hefur lengi verið litið svo á að efnahagslegur vöxtur verki jákvætt á 

félagslega velferð innan ríkja. Þrátt fyrir að mælieiningunni verg landsframleiðsla hafi líklega 

aldrei verið ætlað vera mælikvarðinn á félagslega velferð samfélagsins hefur engu að síður 

gjarnan verið litið svo á að þessi mælikvarði gefi ágætis vísbendingar um stöðu hennar. Þetta 

viðhorf hefur þó í sífellt auknum mæli verið að breytast á síðari tímum og hafa ýmsar 

tilraunir verið í þróun til þess að mæta þörfinni á því að mæla það sem skiptir ekki síður máli 

en efnahagur, þ.e. hamingja fólks og viðhorf þeirra til samfélagsins og lífsins.  

Í konungsríkinu Bútan, nágrannalandi Tíbet, hefur síðan á áttunda áratuginum verið 

notast við mælieininguna verga þjóðarhamingju (e. gross national happiness). VÞH nær til 

þátta sem flokkast undir níu meginsvið, utan efnahagsmála, þ.e. sálfræðilegrar velferðar, 

heilsu, menntunar, nýtni á tíma, menningarlegrar fjölbreytni og varðveislu, góðrar 

stjórnsýslu, samfélagslegs þróttar, varðveislu og fjölbreytni lífríkisins auk almennra lífskjara. Í 

stjórnarskrá Bútan er svo ákvæði um að ríkið skuli af fremsta megni leitast við að efla þennan 

stuðul.106

New Economics Foundation er óháð stofnun sem stofnsett var árið 1986 og snýr að 

nýsköpun og framkvæmdum sem lúta að því að hugsa um ,,hagfræði eins og ef fólk og 

 Til samanburðar má geta þess að hvergi er minnst á hamingju í íslensku 

stjórnarskránni. 

                                                                 
105 John F. Kennedy Presidential Library and Museum, ,,Remarks of Robert F. Kennedy at the University of 

Kansas, March 18, 1968,” http://www.jfklibrary.org/Research/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-
Robert-F-Kennedy-at-the-University-of-Kansas-March-18-1968.aspx (sótt 25. apríl 2012).  

106 Centre for Bhutan Studies, ,,Bhutan GNH Index,” Gross National Happiness. 
http://www.grossnationalhappiness.com/articles/ (sótt 24. apríl 2012).  
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plánetan skipti máli.”107 Stofnunin þróaði mælieininguna Happy Planet Index sem mælingu á 

mannlega velferð ólíkra þjóða með tilliti til vistfræðilegrar gætni. Þær þjóðir sem mælast 

hæst á stuðlinum eru þannig ekki álitnar hamingjusömustu þjóðirnar, heldur þær 

hamingjusömustu með tilliti til skynsamlegrar nýtni á náttúruauðlindum í leið sinni að 

hamingjunni. Mælingar frá árinu 2009 gefa til kynna að engin þjóð í heiminum skori 

sérstaklega hátt á skalanum og að allir þjóðir geti bætt sig.108

Framkvæmdarstjóri Sameinuðu Þjóðanna, Ban Ki-Moon, er einn af þeim sem hefur 

stigið fram og bent á mikilvægi nýrra hagmælinga. Hann bendir á að mælieiningin verg 

landsframleiðsla mæli t.d. ekki þann félagslega og  umhverfislega kostnað sem gjarnan fylgi 

efnislegum framförum.

  

109

Það er því í raun margt sem bendir til þess að fyrstu skref hafi þegar verið tekin í því 

sem Dalai Lama kallaði í ákalli sínu andlega byltingu, með þeirri tilfærslu sem orðið hefur á 

viðhorfi fólks til þess hvað það er sem skiptir samfélagið og stjórnarhætti þess máli.  

  

Skýringarmynd 3. 

 
                                                                 
107 nef, ,,About nef,” nef. http://www.neweconomics.org/about (sótt 24. apríl 2012).  
108 nef, ,,About the Happy Planet Index,” The Happy Planet Index 2.0. 

http://www.happyplanetindex.org/learn/index.html (sótt 24. apríl 2012). 
109 Ban Ki-Moon, ,,Remarks at High Level Meeting  on “Happiness and Well-Being: Defining a New Economic 

Paradigm,” UN News Centre. 
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1493 (Sótt 24. apríl 2012).  
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Á skýringamynd 3 má sjá að nýjar hagmælingar hafa bæst við, stækkunarglerið á myndinni 

vísar til þess að athyglin beinist að fólkinu sjálfu og mati þeirra. Með þessari nálgun væri 

hugsanlega hægt að finna leiðir til þess að nálgast það hvernig fólk metur líðan sína í stað 

þess að skoða fjölda seldra þunglyndislyfja, mat fólks á eigin öryggi og frelsi í stað þess að 

skoða afbrotatölfræði og mat fólks á gæðum menntunar í stað þess að skoða fjölda 

útskrifaðra.  

 

Í þessari ritgerð hefur verið gengið út frá því að mannlegu samfélagi fylgi óánægja af ýmsu 

tagi. Jafnframt hefur verið gengið út frá því að slíkt sé af hinu neikvæða þar sem að flestir vilji 

lifa hamingjuríku lífi. Þó svo að hér verði ekki fjölyrt um nákvæmlega hvernig mælieining 

henti íslensku samfélagi til mats á hamingju og félagslegri velferð fólks þá er nokkuð ljóst að 

einhverja slíka þurfi að innleiða eða móta hér á landi, sé það markmið stjórnvalda að efla 

hamingju og velferð þjóðarinnar. Margt bendir til þess að sú óánægja með virkni lýðræðis 

sem Stoker fjallar um sé til staðar hérlendis og að sú áhersla á efnis- og einstaklingshyggju 

sem Dalai Lama hefur áhyggjur af, kunni að spila þar inní. Hér hefur með einfölduðu 

skýringarlíkani verið sýnt fram á hvernig mögulegt væri fyrir pólitískar stofnanir að hafa 

hvetjandi áhrif í átt til aukinnar samhygðar í þjóðfélaginu, í samhengi við kenninguna um háð 

upptök.  Nýjar hagmælingar á félagslegum þáttum velferðar gætu þá komið að gagni við að 

meta árangur slíkrar viðleitni og leita dýpri orsaka á þeirri óánægju sem ríkir. Ef marka má 

kenningu Dalai Lama væri þó hægt að rekja óánægjuna til þess að of mikil áhersla sé lögð á 

efnis- og einstaklingshyggju, sem leiði til neikvæðs viðhorfs í garð annarra og þ.a.l. til 

óhamingju, og of lítil á samfélagslega þætti sem leiði til samlyndi og hamingju í samfélaginu. 

Nýjar hagmælingar gætu þá hugsanlega varpað ljósi á hvort skýra megi orsakir óánægju til 

þeirra þátta sem Dalai Lama nefnir, eða hvort um aðra þætti sé að ræða.  
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Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að kynna pólitískt gildi samhygðarkenningar Dalai Lama. Ég 

varpaði fram þeirri spurningu hvort beiting hennar gæti reynst gagnlegt tól í pólitískri 

hegðun, umræðu og stefnumótun í frjálslyndum lýðræðisríkjum nútímans. Ég hef rakið 

baráttu Tíbeta, en hún hefur staðið í yfir 60 ár og með samhygðin að vopni hefur þeim tekist 

að þjappa samfélagi sínu saman og koma á ýmsum breytingum. Þau vandamál sem 

Íslendingar glíma við eru sannarlega lítilvægari. En hér eru framfarir gjarnan mældar út frá 

efnahagslegri tölfræði. Tölfræðin mælir þó ekki hugarfarsbreytingu nema að takmörkuðu 

leiti. Í þessari ritgerð hef ég út frá umfjöllun Gerry Stoker og Dalai Lama dregið fram mynd 

sem bendir til þess að viðhorfsbreytinga sé sannarlega þörf, innan og utan pólitískra 

stofanna, hvað varðar áherslur og forgangsröðun á þeim gildum sem nauðsynlegar eru til 

þess að efla virkni í frjálslyndum lýðræðisríkjum. Myndina yfirfærði ég í 4. kafla yfir á íslenskt 

samfélag, á einfaldaðan hátt, og benti á hvað betur mætti fara. Niðurstaða mín er á þá leið 

að samhygðarkenningin hafi ríkt pólitískt gildi, hvort sem er í stefnumótun eða  til þess að 

stuðla að viðhorfsbreytingu innan samfélagsins almennt. En eins og ég hef dregið fram þá 

tengjast þessar einingar samfélagsins saman í stærri mynd. 

Út frá kenningunni um háð upptök má skilja að ef aðilar sem eiga í ágreiningi temja 

sér af einlægni gagnkvæma samhygð, þá má ætla að þeir verði báðir ánægðari heldur en ef 

annar færi sínu fram. Í 4. kafla setti ég upp skýringarmódel sem gerði ráð fyrir að með 

aukinni samhygð milli Alþingismanna gætu þeir í gegnum fjölmiðla hvatt til jákvæðrar 

viðhorfsbreytingar, bæði í garð stjórnmála og í garð þess hvernig best sé að leysa úr 

ágreiningsmálum. Það er hins vegar ekki svo einfalt að hægt sé að fela Alþingismönnum 

einum slíkar breytingar. Viðhorfsbreyting þarf að koma innan frá öllum, og hana er ekki hægt 

að þvinga fram. Það þarf þó ekki að draga í efa að slíkt mögulegt ef litið er til sögunnar. Sú 

viðhorfsbreyting sem gerði Helförinni kleift að eiga sér stað er hræðilegt dæmi um það, en 

draumur Martin Lúter Kings um heim þar sem allir væri jafnir óháð litarhætti er hins vegar 

stórkostleg dæmi. Út frá kenningunni um háð upptök má einnig skilja víxltengsl allra hluta og 

það að allir hlutir hafi afleiðingar til lengri tíma eða skemmri. Dalai telur að gott sé að hafa 

það í huga þegar hugsað er hamingjuna og leiðirnar að henni að hamingja allra er samtengd. 

Raunar er ekki erfitt að sjá hvað hann á við þegar hugsað er til þess hvernig neikvæðar fréttir 

af hörmungum, átökum og óréttlæti vekja hjá okkur mörgum neikvæðar tilfinningar, jafnvel 
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reiði og hatur. En samhygðin hefur það pólitíska gildi að ef hún er höfð að leiðarljósi má læra 

að hafa stjórn á þessum tilfinningum og öðlast yfirvegun til þess að taka á við erfiðar 

aðstæður. Þannig höfum við áhrif á eigin hamingju og annarra, því ef við öskrum framan 

heiminn þá er ekki ólíklegt að hann á einhverjum tímapunkti öskri framan í okkur á móti. Ef 

við köstum bjúgverpli samhygðarinnar hinsvegar út í heiminn á réttan hátt er líklegt að hann 

skili sér til okkar á endanum. Samhygðin getur ekki einungis hjálpað okkur að nálgast 

yfirvegaðan samræðugrundvöll til þess að byggja lýðræðisleg ferli á, þar sem tillit er tekið til 

ólíkra sjónarmiða en okkar sjálfra, heldur færir hún okkur nær því að skilja þessi sjónarmið og 

láta okkur annt um þau. Ábyrg og öguð tileinkun á samhygð getur svo verið okkur leiðarvísir 

til þess að horfa gagnrýnið á þau lög og þær reglur sem við byggjum samfélagið okkar á, svo 

að gætt sé að því að markmið þeirra séu í raunverulegu samhengi við hamingju allra og aftri 

engum frá rétti hans til þess að leita hennar. Með stefnumótun sem byggist á samhygð 

viljum við gæta þess að öll lög og reglur sem við setjum þjóni nauðsynlegum tilgangi, og 

spretti ekki af vanþekkingu okkar á rétti annarra til þess að leita hamingjunnar, eða þá 

vangetu okkar til samhygðar gagnvart þeim sem eru öðruvísi en við sjálf. Tilfinningar eins og 

samhygð og hatur eru í samfélagslegum skilningi ekki auðlindir sem koma í takmörkuðu 

magni, heldur eiga möguleika á að breiðast út og styrkjast. Stefnumótun, og lífsviðhorf, sem 

byggir á samhygð er að því leyti hagkvæm að hana þarf ekki að takmarka og að hún hefur 

ekki efnislegan verðmiða.  

 

Dalai Lama telur að þrátt fyrir að efnis- og tæknilegar framfarir séu mikilvægar megi þær ekki 

koma í veg fyrir andlegar framfarir. Hann telur aukna óánægju vera fylgifisk þess að ekki sé 

hlúað að jafnvægi milli þessara þátta. Erfitt er að segja til um þetta orsakasamhengi, en teikn 

eru á lofti um að þessi kenning eigi sér samsvörun í íslensku samfélagi. Margt bendir til þess 

að viðhorfsbreyting sé að eiga sér stað, en kerfið þarf að fylgja, og ef segja má, vera leiðandi í 

viðsnúningi þeirrar þróunar sem annars gæti leitt þjóðfélagið fram á háskalega brún. Ég hef 

bent á að nýjar hagmælingar sem taka mið af líðan og viðhorfum þjóðarinnar geti gefið 

nánari vísbendingar um það, en einnig stuðlað að auknu jafnvægi milli þeirra samfélagslegu 

og efnahagslegu þátta sem nauðsynlegt er að taka tillit til, sé það markmið ríkisins að leitast 

við að styrkja hamingju þegnanna í sama mæli og efnahagslega velferð þeirra.   
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Þá má taka undir áhyggjur Stoker af stöðu fjölmiðla sem markaðsvöru. Mikilvægt er 

að fjölmiðlar fái rými til þess að miðla upplýsingum án þessara krafa, sérstaklega í ljósi þeirra 

áhrifa sem rannsóknir á borð við rannsóknir Iyengar og félaga benda til að fjölmiðlar hafi á 

þjóðfélagsumræðu. Því má segja að aukið jafnvægi milli efnislegra og samfélagra áherslna sé 

ekki síður nauðsynleg til þess að fjölmiðlafólk fái rými til þess að sinna vinnu sinni án þess 

þrýstings að þeir þurfi að selja fréttir. 

 

Ef markmið stjórnvalda er, eins og hér hefur verið gengið út frá, að breyta fýlukalli 

samfélagsins í broskall þá þarf róttækar breytingar. Það sem ég hef lagt til er að þær verði af 

andlegum toga. Ef ætlunin er að skilja hvað liggur að baki bölsýni samfélagsins þarf fleiri og 

fjölbreyttari mælitæki en áður hefur verið gert ráð fyrir. Ég hef bent á þörf þess að beina 

þurfi sjónum að nýjum hagmælingum sem mæla þá þætti sem fólkið sjálft telur mikilvæga, 

en eins og fram hefur komið hefur þessi þróun víða verið í gangi um nokkurt skeið.  

Niðurstöður slíkra mælinga væri þannig hægt að taka til skoðunar í 

ákvarðanatökuferlum í jafnvægi við aðra hagsmuni og þætti sem nauðsynlegt er að horfa til, 

hvort sem það eru efnahagsmál, umhverfismál, heilbrigðismál eða aðrar grunnstoðir 

samfélagsins.  

 

Það sem felst í samhygðinni kann að minna á dýrin í hálsaskógi, en niðurstaða mín er að í 

samhygðarkenningunni felist mikilvæg umhugsunaratriði sem hver sá sem fæst við stjórnmál 

eða vill búa í virku lýðræðislegu samfélagi, ætti að taka háalvarlega. John Lennon var sagt að 

hann væri með óra, en hann er víst ekki einn um það, því margt bendir til þess að sú bylting 

sem Dalai Lama taldi þörf á sé þegar hafin. Spurningin sem eftir situr liggur í höndum 

stjórnmálamanna og almennings á 21. öldinni, og snýr að því hvort það ætli að ákveða 

fyrirfram að breytingar séu ómögulegar, eða hvort að það ætli sjálft að taka þátt í næsta 

skrefi í þróun mannsins, hæfni mannsins til þess að lifa í samlyndi við aðra. Þessi bylting, eins 

og Dalai Lama kallar þessa viðhorfsbreytingu, er óháð trúarskoðunum, þjóðfélagsstöðu og 

pólitískri hugmyndafræði. Hún er samfélagsleg og sammannleg og ákall á betri heim. Því eins 

og Dalai Lama orðaði það sjálfur, þá þarfnast heimurinn ekki fleiri búddista, heldur meiri 

samhygðar.  
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