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 i 

 

Ágrip 

 

Okinawa er lítill eyjaklasi með stóra sál. Ímynd eyjanna sem friðsæl náttúruparadís 

hefur þó mátt víkja fyrir risavöxnum herstöðvum og nýju hlutverki sem helsta vígi 

Bandaríkjahers í Austur-Asíu. Þetta hefur ekki verið eyjaskeggjum mikið gleðiefni 

og hafa þeir allt frá seinni heimsstyrjöld háð stanslausa baráttu fyrir lausn undan oki 

hernámsins.  

Margir líta á sögu eyjanna sem lítið annað en neðanmálsgrein í alþjóða-

samskipta- og hernaðarsamstarfssögu Japans og Bandaríkjanna. Raunin er sú að 

Okinawanir hafa allt frá því að hernámið hófst sýnt það endurtekið í verki, með 

baráttu sinn við yfirgang bæði japanskra stjórnvalda og bandaríska hersins, að það 

er þeim mikilvægur draumur að losna við herinn af eyjunum. 

Okinawa er meðal minnstu og fátækustu héraða Japans en hefur haft mun meiri 

áhrif á japönsk stjórnmál og alþjóðasamskipti en ætla mætti. Þrátt fyrir þrönga 

stöðu sína í svo stóru og fjölmennu landi sem Japan er hafa Okinawanir á 

grundvelli eigin sögu sýnt óbilandi baráttuþrek sem hefur gert þeim kleift að færast 

nær takmarki sínu í þessari erfiðu baráttu. Tilraunir til að bæla niður baráttu þeirra 

hafa nær allar orðið til þess að styrkja samstöðu eyjarskeggja og auka stuðning við 

málstað þeirra.  

Saga eyjanna frá seinni heimsstyrjöld einkennist af ólgu og röðum smásigra í 

baráttunni gegn hernáminu. Því miður koma þessir sigrar þó oft í kjölfar viðbragða 

Okinawana við voðaverkum hermanna eða einstaklega augljósum dæmum um 
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yfirgang yfirvalda sem okinawanskur almenningur getur ekki litið framhjá. Þessi 

yfirgangur ýtir því enn frekar undir samstöðu og baráttuvilja íbúanna. 

Þá hafa Okinawanir lært að beita fyrir sig mikilli kænsku í langvinnri baráttu 

sinni og hafa fléttað saman við hana náttúruverndarsjónarmiðum, friðarhugsjónum 

og hugmyndum um sérstöðu eyjanna innan Japans. Á þeim grundvelli hafa þeir 

tryggt sér aukinn stuðning við baráttu sína fyrir því að losna við herinn innan 

megineyja Japans, og jafnvel víðar í alþjóðasamfélaginu. 

Þótt herinn sé enn ekki farinn hefur margt þróast til betri vegar fyrir Okinawani 

og er það einkum þeirra eigin barátta sem hefur orðið til þess. 
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Abstract 

 

Okinawa is a small island chain with a lot of spirit. The islands’ history as a 

peaceful wonder of natural beauty has sadly been replaced by gigantic military 

installations and a new role as the cornerstone of US military presence in East Asia. 

This has caused the local islanders some chagrin, and since the end of World War II 

they have fought constantly and diligently to be absolved of the burden of this 

presence.  

The islands’ history is commonly seen as little more than a footnote in the history 

of US-Japan relations and military cooperation. In reality Okinawans would like 

nothing more than to rid themselves of the occupation forces of the US military and 

have repeatedly shown their skills at combating the overzealousness of both the 

Japanese government and US forces since the occupation began. 

Despite being among the smallest and poorest prefectures in Japan, its clout in 

both Japanese politics and international relations is much bigger than expected. In 

spite of their stature within as large a country as Japan really is, Okinawans have by 

building on their own history shown great perseverance in this battle which has 

helped bring them closer to many of their goals in this gargantuan task. The 

backlash from most attempts at smothering this activism has resulted in growing 

solidarity and support for Okinawa's cause. 

Since World War II the islands’ history has been characterized by unrest and a 

series of minor victories for the Okinawan anti-military movement. Sadly, these 
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victories are usually the result of an even greater unrest, following atrocities 

performed by the occupying forces or the authorities having so obviously 

over-stepped their bounds, that the Okinawan public can no longer let it pass. As 

such, those injustices have only served to increase their unity and tenacity. 

Okinawans have also learned to fight with more subtlety and craft. To build 

support they have made clear ties between their battle against military presence and 

the conservation of nature, peace ideals and Okinawan uniqueness within Japan. 

The support they have gained on these grounds has not only grown within Okinawa 

but within Japanese society as a whole, and even the international community. 

Even though they still carry the heavy burden of a very large military presence, a 

lot of things have been moving in the right direction for Okinawa, and for that they 

have no one to thank but themselves. 

 



 v 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip ........................................................................................................................... i 

Abstract .................................................................................................................... iii 

Efnisyfirlit ................................................................................................................. v 

Inngangur ................................................................................................................... 1 

Goðsögnin um hið frjálsa Okinawa ........................................................................... 2 

Harðræði herstjórnarinnar ......................................................................................... 6 

Vonbrigði endursameiningarinnar ........................................................................... 10 

Mótþrói gegn misnotkun ......................................................................................... 13 

Futenma-flækjan ...................................................................................................... 15 

Fjármál, ferðamenn og framtíðin ............................................................................. 19 

Samantekt ................................................................................................................ 23 

Heimildaskrá ........................................................................................................... 25 

 



 1 

Inngangur 

Við lok Kyrrahafshluta síðari heimsstyrjaldarinnar féllu Ryukyu-eyjar í hendur 

Bandaríkjahers. Eyjarnar, sem liggja suðvestur af Japan, miðja vegu á milli Kyushu og 

Taívan, eru nú á dögum betur þekktar sem Okinawa, syðsta hérað Japans. Þegar innrás 

Bandaríkjamanna hófst í apríl árið 1945 höfðu eyjarnar í raun aðeins tilheyrt Japan í rúm 

65 ár og voru þær undir beinni stjórn Bandaríkjamanna næstu 27 árin. 

Þó að eyjarnar hafi síðan verið endurinnlimaðar í Japan hefur viðvera Bandaríkjahers 

enn sem komið er lítið minnkað og hafa eyjarnar mátt þola miklar hörmungar allt fram á 

þennan dag, bæði í innrásinni sjálfri og beint og óbeint vegna hersetu Bandaríkjamanna. 

Þessar aðstæður hafa þó í raun styrkt hina okinawönsku þjóðarsál og vægi Okinawa 

gagnvart umheiminum. Á grunni þessarar reynslu hafa íbúar Okinawa skapað sér sess 

sem talsmenn samstöðu, friðar og náttúruverndar innan Japans, og mótað ímynd sína 

sem þjóðarbrot aðskilið frá meginþorra Japana. Þá hefur mikilvægi eyjanna í 

hernaðarsamstarfi Japans og Bandaríkjanna einnig aukið áhrifamátt þeirra gagnvart 

japönskum stjórnvöldum og beint athygli heimsins að eyjunum. 

Allt þetta hafa Okinawanir gert að mestu í von um að geta létt oki Bandaríkjahers af 

eyjunum. Barátta Okinawana gegn hersetunni snerist í fyrstu um að fá að endur-

sameinast Japan í von um að herinn hyrfi þá af eyjunum, en síðar um að sannfæra 

japönsk stjórnvöld um að létta á byrðum Okinawa með því að fjarlægja herinn. Þrátt 

fyrir að Okinawa sé sjaldnast getið í almennum sögubókum með öðru en stuttri 

efnisgrein um hvernig eyjaklasanum sé beitt sem samningsatriði í samskiptum Japans og 

Bandaríkjanna, er staðreyndin sú að okinawönsk saga, okinawönsk menning og 

Okinawanir sjálfir hafa verið mun mikilvægara afl í þeim breytingum sem orðið hafa á 

eyjunum allt frá seinni heimsstyrjöld til dagsins í dag. 
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Goðsögnin um hið frjálsa Okinawa 

Mikilvægt sameiningarafl í hugum Okinawana og stór hvati að vonum þeirra um að 

losna við herlið af eyjunum sínum er saga eyjanna fyrir heimsstyrjöldina síðari. 

Okinawa-hérað samanstendur af syðri hluta Ryukyu-eyjaklasans sem teygir sig milli 

Kyushu-eyju og Taívans og var allt fram til ársins 1879 sjálfstætt konungsríki
1
. 

Okinawa-hérað hefur raunar bara verið hluti af Japan í rétt rúma öld og það ekki 

samfleytt. Frá lokum seinni heimsstyrjaldar og allt fram til ársins 1972 var það undir 

stjórn hernámsliðs Bandaríkjamanna. 

Í dag búa ríflega 90% af íbúum héraðsins, sem telur tæplega 1,4 milljónir manna, á 

stærstu eyjunni, sem héraðið tekur nafn sitt af. Eyjunni deila þeir með um 23.000 manna 

hersetuliði Bandaríkjamanna, nær 45.000 manns að fjölskyldum meðtöldum, sem hefur 

yfirráð yfir rúmlega 18% af landnæði hennar. Tæp 74% af þeirri aðstöðu sem 

Bandaríkjaher hefur einkaafnot af innan Japans eru í Okinawa-héraði en landfræðilega 

er stærð héraðsins í 43. sæti af 47 héruðum landsins (Military Base Affairs Division, 

2011). Eyjan ber með öðrum orðum meginþorra þeirra byrða sem hvíla á Japan vegna 

varnarsamstarfs þjóðarinnar við Bandaríkin. 

Þótt sögurnar sem fara af hinu friðsæla og vopnlausa Ryukyu konungsríki sem var 

neytt undir stjórn japanska héraðsins Satsuma
2
 undir lok 19. aldar til að Japan gæti 

hagnast á viðskipta- samböndum eyjaklasans við Kína séu kannski að einhverju leyti 

ýktar, er mikilvægt að hafa þær í huga þegar litið er til þess sem á eftir fylgdi. Það er í 

það minnsta ljóst að þegar japanska keisaraveldið hóf útþenslu sína var innlimun 

Okinawa auðvelt fyrsta skref, sérstaklega í ljósi þess að eyjarnar höfðu þá þegar greitt 

                                                 
1 Í það minnsta að nafninu til. 
2 Satsuma var í raun „Han“ innan Japans, nokkuð sambærilegt við lén, undir stjórn stríðsherra sem sótti völd sín til 

ráðandi Shoguns. Satsuma réði á þessum tíma yfir stórum hluta Kyushu og mörgum eyjum í kring og var ein greiðasta 

leið viðskipta inn í Japan. 
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skatt til Satsuma frá árinu 1609 og í raun reitt sig að miklu leyti á Satsuma allt frá þeim 

tíma (Kerr, 2000, bls. 543–545). 

Japanskur og okinawanskur almenningur stendur samt sem áður í þeirri trú að 

ryukyönsk menning hafi verið friðsamleg og að Japanir hafi þvingað eyjarnar til að 

gangast undir herveldi sitt þrátt fyrir (og vegna) friðelskandi hátternis eyjaskeggja. Líkt 

og Matthew Gottlieb skrifar í mastersritgerð sinni um þjóðernisímyndir Okinawa:  

Informal literature such as websites, non-academic books, and everyday conversation 

usually presents the Ryukyu Kingdom’s history as a peaceful, mercantile realm overrun 

by greedy Satsuma, a mainland feudal realm. The islands, unified by the petty chiefdom 

of Chuzan, channeled commerce between what later became known as Southeast Asia 

and China, Japan, and Korea. Often, the golden age’s decline is painted with the image of 

Satsuma, closed off by Japan’s hermit-kingdom status, invading weaponless Ryukyu, 

using the kingdom as a back-door way to trade with China, imposing heavy taxes on 

locals, and squeezing every bit of money out of the entrepot. Overwhelmed, the land’s 

vibrant shipping industry collapsed, dooming Ryukyuans to poverty and centuries of 

backwater status. (Gottlieb, 2008, bls. 33–34) 

Gottlieb gengur meira að segja svo langt að segja að þessi mynd sé þungamiðja 

þjóðerniskenndar Okinawana (Gottlieb, 2008, bls. 41). Hvort sögulegur grundvöllur er 

fyrir þessari mýtu skiptir í raun ekki máli þegar sagan sem á eftir fylgir er skoðuð; það 

sem skiptir máli er að í hugum Okinawana sem berjast fyrir umbótum á eyjunni og í 

hugum andstæðinga þeirra er hún sönn. 

 

Hörmungar bardagans um Okinawa 

Þó svo að Okinawa hafi verið innlimað í Japan náðu Okinawanir vart að fara að líta á sig 

sem Japani fyrst og Okinawani í öðru lagi áður en hörmungar seinni heims-

styrjaldarinnar gerðu það lýðum ljóst að Okinawa sat ekki við sama borð og megineyjar 

Japans, og ýtti það undir frekari þróun sjálfstæðrar þjóðerniskenndar meðal eyjaskeggja. 

Rúmum 65 árum eftir að Okinawa var innlimað í japanska ríkið var bardaginn um 
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Okinawa sá mannskæðasti sem háður var í Kyrrahafshluta stríðsins. Telja sumir að auk 

hermanna úr fylkingum beggja liða hafi um fjórðungur íbúa eyjaklasans, eða jafnvel 

fleiri, farist (Cooley og Marten, 2006, bls. 569; Military Base Affairs Division, 2011, bls. 

6). Fjöldi þeirra óbreyttu borgara sem létu lífið var að minnsta kosti hrikalegur. Hin 

harða andstaða sem Bandaríkjaher mætti þar, meðan á hinum nærri þriggja mánaða 

bardaga stóð, fældi Bandaríkjamenn frá frekari landhernaði í Japan og hafa sumir jafnvel 

gengið svo langt að halda því fram að mannfallið á Okinawa hafi verið ein af 

meginástæðum þess að ákveðið var að varpa kjarnorkusprengjunum á Hiroshima og 

Nagasaki (Kifner, 1995; Tzeng, 2000). Japanir höfðu heldur ekki orð á sér fyrir að gefast 

auðveldlega upp og það kom því mörgum hermönnum í opna skjöldu þegar einhverjir 

innfæddir Okinawanir sýndu ekki þann mótþróa sem búist var við. 

Aðeins lítill hluti þeirra sem reyndu að gefast upp var þó tekinn til fanga en mun fleiri 

voru hreinlega drepnir, bæði af hræðslu við sjálfsmorðsárásir og einfaldlega vegna þess 

að í því fólst „vinnusparnaður“ (Weingartner, 1996, bls. 570–571). Þá földu sig líka 

margir í hellum á víð og dreif um eyjarnar og þeir sem ekki gáfust upp og komu úr felum 

nægilega fljótt voru brenndir, sprengdir eða grafnir lifandi (Keyso, 2000, bls. 6–10; 

Nishimoto og Kodama-Nishimoto, 2005, bls. 56–57). 

Þar sem flestar byggingar á eyjunni höfðu verið jafnaðar við jörðu, og í ljósi hins 

gífurlega mannfalls sem varð meðal almennra borgara, er nokkuð víst að enginn sem 

eftir stóð hefur sloppið við að finna fyrir afleiðingum bardagans. Allir eftirlifandi 

Okinawanir hljóta að hafa misst fjölskyldumeðlimi og vini, heimili og viðurværi. Slíkur 

missir styrkti skiljanlega sterka hernaðarandstöðu í okinawanska þjóðarsál og skapaði 

djúpt vantraust í garð innrásarhersins. 

Herlið japanska keisaraveldisins brást þó einnig trausti Okinawa-búa í bardaganum 

um Okinawa. Almennt er talið að Okinawa hafi í raun verið fórnað til að tefja fyrir innrás 
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á megineyjar Japans; eins og fyrr segir fældi hinn harði bardagi sem Bandaríkjamenn 

háðu þar þá frá frekari tilraunum til landhernaðar í Japan. Margir telja jafnvel að 

japanski keisaraherinn beri í raun líka mikla sök á mannfalli meðal innfæddra 

Okinawabúa (Figal, 2001, bls. 49; Gottlieb, 2008, bls. 89–94). Í aðdraganda 

innrásarinnar var mikill áróður rekinn varðandi þá hræðilegu meðferð sem fangar ættu á 

hættu að hljóta í höndum Bandaríkjahers. Ekki lét keisaraherinn heldur þar við sitja 

heldur hvatti hann óbreytta borgara til að fremja frekar sjálfsmorð en láta ná sér og 

afhenti þeim jafnvel handsprengjur í þeim tilgangi (Japan Times, 2008). 

Þó svo að margir Japanir eigi erfitt með að sætta sig við þessar sögulegu staðreyndir 

og vilji jafnvel ekki viðurkenna ábyrgðina á slíkum voðaverkum fremur en þeim sem 

framin voru í Kína í nafni keisaraveldisins, var aðild keisarahersins að fjölda-

sjálfsmorðum í raun staðfest fyrir rétti í meiðyrðamáli í Japan árið 2008 (Japan Times, 

2008). Eftir bardagann fannst íbúum Okinawa því sem þeim hefði verið kastað fyrir 

úlfana til að verja íbúa megineyja Japans og undirstrikaði það þá aðgreiningu sem var á 

milli Okinawa og Japans, einnig frá sjónarhóli megineyjanna. 

Að bardaganum loknum stóðu því þeir Okinawanir sem eftir lifðu einangraðir á eyju 

sinni, sem var óþekkjanleg eftir margra vikna sprengjuregn og bardaga, hernumdir af 

óvininum ógurlega sem áróðursvél föðurlandsins hafði sagt þeim svæsnar hryllings-

sögur um, áróðursvél sama föðurlands og sveik þá síðan og fórnaði þeim. Eftir að hafa 

upplifað þessar hörmungar hefur samkennd þeirra með Bandaríkjaher síst aukist. Þá hafa 

vinsældir hernaðarstefnunnar sem megineyjarnar aðhylltust vart aukist við að upplifa 

afleiðingarnar á eigin skinni. Að ganga í gegnum slíkar hremmingar hlaut því að þétta 

raðir Okinawana gegn Bandaríkjaher og auka andúð þeirra á hernaði almennt. 
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Harðræði herstjórnarinnar 

Á eftirstríðsárunum varð Okinawönum fljótt ljóst að helsta von þeirra um að losna við 

Bandaríkjaher fælist í endursameiningu við Japan. Eftirstríðsárin sýndu Okinawönum 

þó líka enn betur að þeir gátu ekki treyst megineyjunum til að berjast fyrir endurheimt 

eyja sinna frá hernum, heldur urðu þeir að reyna að tryggja sér það sjálfir. Þetta jók á 

hæfni þeirra til að rísa gegn ráðandi öflum, sem síðan styrkti sjálfsmynd þeirra þegar vel 

gekk. 

Áður en San Francisco þjóðréttarsamningurinn, sem lauk í raun endanlega þætti 

Japans í seinni heimsstyrjöldinni, hafði einu sinni verið undirritaður hófst baráttan fyrir 

endursameiningu Okinawa við Japan. Saga Okinawa og Japans hafði þrátt fyrir allt verið 

þétt samofin í rúm 300 ár og á þeim hræringartímum sem eftirstríðsárin voru í 

Austur-Asíu hefði líklega ekki verið raunhæft fyrir eyjarnar að gera sér vonir um að 

öðlast sjálfstæði án afskipta frá einhverju stórveldanna sem umkringja þær. Ekkert átti 

þó eftir að verða úr endurinnlimun í Japan fyrr en áratugum síðar. 

Þriðja grein San Francisco þjóðréttarsamningsins færði í raun öll yfirráð yfir Okinawa 

í hendur Bandaríkjunum, sem komu á fót einskonar dulbúinni herstjórn yfir eyjunum. 

Til að friðmælast við Okinawani og sýna góðvild Bandaríkjanna og getu til að breiða út 

lýðræðissjónarmið fengu hinir innfæddu að kjósa sér héraðsstjórn, en öll raunveruleg 

völd voru þó hjá hernum. Bandaríkjaher beið heldur ekki boðanna og byggði hratt upp 

plássfreka hernaðaraðstöðu, breikkaði vegi og var með almennan yfirgang. Þessi 

framkoma varð ekki til þess að auka vinsældir setuliðsins meðal eyjaskeggja, og stórfellt 

landnám til að reisa hernaðarmannvirki, sem og pólitískar ofsóknir á hendur þeim sem 

vöktu máls á endursameiningu við Japan, ýtti í raun undir stuðning við sameiningarsinna 

(Aldous, 2003, bls. 487–488, 491). Vonin um að endurheimta það landnæði sem herinn 

hafði gert upptækt, sem og virðingu sína samhliða endursameiningu við Japan, og losna 
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um leið við hið fjölmenna og plássfreka hersetulið, var hvatinn að frekari samstöðu 

meðal Okinawana. 

Þótt hersetuliðið hafi vissulega veitt fjármagni inn í hagkerfi eyjanna batnaði ástandið 

þar mjög hægt. Fumiko Nakamura, okinawanskur kennari og friðarbaráttukona, lýsti til 

dæmis í viðtali í bókinni Women of Okinawa eftir Ruth Ann Keyso áhugaleysi 

bandaríska hersins á að styðja við enduruppbyggingu skólakerfisins á eyjunni. Hún 

sagði frá því hvernig þáverandi stjórnvöld eyjunnar voru einungis tilbúin til að útvega 

lágmarks aðstöðu til að byrja með, lágreista kofa með stráþökum sem veittu lítið skjól 

fyrir veðri og vindum. Það var í raun ekki fyrr en okinawanskir kennarar höfðu náð að 

safna umtalsverðum framlögum frá kollegum sínum á megineyjunum sem gefið var eftir 

og almennileg hús byggð undir skólastarfið (Keyso, 2000, bls. 43–44). 

Það flækti reyndar málin í því tilfelli að herstjórnin leit á okinawönsku kennara-

samtökin sem hálfgerða andófsmenn sem væru að ala á endursameiningarhugmyndum 

meðal almennings (Aldous, 2003, bls. 488). Forsaga Japans við að beita skólakerfinu við 

innrætingu hollustu við keisaravaldið hefur kannski aukið hræðslu Bandaríkjamanna við 

menntastofnanir á Okinawa, en þó verður að teljast öfugsnúið að láta það bitna á 

námsaðstöðu okinawanskra barna. Á meðan gekk enduruppbyggingin líka mun hraðar á 

megineyjum Japans og horfðu því margir Okinawanir þangað vonaraugum. Þessi 

seinagangur og óhagstæði samanburður við megineyjarnar ýtti enn frekar undir 

hernaðarandstöðu á eyjunum. 

Í raun missti Okinawa af efnahagsundrinu fræga sem átti sér stað á megineyjum 

Japans á árunum eftir stríð. Aðalstarfsgreinar Okinawabúa voru í landbúnaði og þegar 

herinn gerði land þeirra upptækt var lítið annað við að vera en að vinna við að þjónusta 

herinn og hermennina. Herinn samþykkti með semingi eftir margra ára þref að greiða af 

landinu leigu og urðu það megintekjur margra fyrrum landeigenda (Keyso, 2000, bls. 
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22). Þá myndaðist í kringum herstöðvarnar töluvert af „skemmtanahverfum“ þar sem 

vændi varð mikilvægur tekjustofn. Undir stjórn hersins var vændi í raun löglegt og það 

var ekki fyrr en við endursameininguna við Japan sem það varð ólöglegt á Okinawa líkt 

og það hafði verið á megineyjunum allt frá 1959. 

Það var þó ekki mikið upp úr öllu þessu að hafa og á meðan efnahags- og iðnaðarkerfi 

megineyjanna blés út, stóðu Okinawanir að mestu í stað undir hæl Bandaríkjahers. Þá 

var líka fækkað mun hraðar í liði hernámsaðila á megineyjunum. Þrátt fyrir að 

endursameiningin við Japan hafi eflaust verið enn meira freistandi í þessu ljósi hlýtur 

það líka að hafa ýtt undir andúð hins almenna Okinawana í garð hersins og skerpt á þeirri 

skynjun að Okinawa sæti ekki við sama borð og megineyjarnar. Vonir Okinawana voru 

að við endursameiningu fengju þeir að njóta sömu efnahagskjara og losna við herinn að 

sama marki og aðrir hlutar Japans. 

Ekki fengu Okinawanir heldur mótþróalaust þá litlu peninga sem þeim þó tókst að 

kría út úr hernámsliðinu. Leigugreiðslurnar fyrir það land sem herinn hafði tekið sér 

komu til dæmis ekki fyrr en í kjölfar gífurlegrar öldu mótmæla og óeirða sem gekk yfir 

eyjarnar í júní 1956, eftir að herinn opinberaði stefnu sína um að kaupa landið einhliða af 

réttmætum eigendum þess með stakri greiðslu (Gottlieb, 2008, bls. 110–111). Annar 

langþráður sigur vannst svo 1958 þegar æðsti maður herstjórnarinnar gaf loks leyfi fyrir 

því að Okinawanir hlytu menntun sem japanskir borgarar (Aldous, 2003, bls. 492–493). 

Allir urðu þessir smásigrar til þess að kynda undir vexti baráttuhreyfingar um 

endursameiningu og styrktu líka ímynd Okinawana um að þeir gætu mótað sinn eigin 

veg til framtíðar og beitt sér fyrir skrefum í átt að því að losna undan hersetunni og 

endurheimta hinar friðsælu eyjar hins sögulega Ryukyu sem þeir þráðu svo heitt. 

Bandaríkjaher barðist þó eins og fyrr segir af miklu afli gegn öllum hugmyndum um 

endursameiningu. Réttkjörnir stjórnmálamenn sem studdu endursameiningu voru sviptir 



 9 

embættum sínum, baráttufólk stimplað sem kommúnistar, sett á svarta lista og brotið á 

borgaralegum réttindum þess með ýmsum hætti (Aldous, 2003). 

Ekki voru þó bara að verki öfl sem börðust fyrir endursameiningu, heldur líka fyrir 

sjálfstæði eyjanna. Fyrrum héraðsstjóri Okinawa, Masahide Ota, hefur líka haldið því 

fram að það hafi upprunalega verið eins konar sálfræðihernaður hjá Bandaríkjaher að ala 

á hugmyndum um Okinawa sem sjálfstæða einingu ótengda Japan, með því að láta sem 

Bandaríkin væru að gera eyjunum greiða með því að frelsa Okinawa undan Japönum. 

Með þessu hafi þeir vonast til að styrkja stöðu sína í samningaviðræðum við japönsk 

stjórnvöld (Gottlieb, 2008, bls. 109). 

Þá hefur Gottlieb líka bent á að draumar Okinawana snúist ekki um að verða aftur 

sjálfstætt ríki heldur um að standa jafnfætis samlöndum sínum á megineyjum Japans, 

lausir undan oki hersins (2008, bls. 100). Þegar herinn reyndi að hrekja réttkjörinn 

borgarstjóra úr sósíalískum flokki frá völdum í borginni Naha árið 1956, brást 

almenningur reiður við og var skoðanabróðir hans kjörinn með enn fleiri atkvæðum í 

næstu kosningum. Þessi þjösnaskapur leiddi síðan til enn sterkari kröfu um 

endursameiningu meðal almennings og áður en langt um leið voru þeir flokkar sem áður 

höfðu stutt herstjórnina líka farnir að tala fyrir sameiningu. 

Eins og Gottlieb segir í ritgerð sinn tókst Bandaríkjamönnum á fyrstu fimmtán árum 

hersetunnar einhvern veginn hvort tveggja, að hjálpa eyjaskeggjum að mynda skýra 

Ryukyu-menningu og hrekja þá í fang Japana (Gottlieb, 2008, bls. 118–119, 121). 

Barátta Bandaríkjahers gegn endursameiningu snerist með öðrum orðum að mestu leyti í 

höndunum á þeim. Allar tilraunir þeirra til að bæla niður vonir Okinawabúa um að 

endursameinast Japan virtust í raun ýta enn frekar undir herstöðvaandstöðu á eyjunum 

og á endanum varð ekki umflúið að láta undan. 
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Af þessu öllu má sjá að það var einna helst þrautseigja, samstaða og sívaxandi 

baráttuandi Okinawana sem að lokum varð til þess að Okinawa fékk aftur að verða 

japanskt hérað, í stað þess að vera hálfgildings sjálfstjórnarsvæði undir valdaoki 

Bandaríkjahers. Eins og Christopher Aldous sýnir fram á í grein sinni „Achieving 

Reversion: Protest and Authority in Okinawa, 1952–70“ þá var endanleg endur-

sameining Okinawa við Japan 1972 síður en svo bara diplómatískt útspil í varnar-

samstarfi Bandaríkjanna og Japans eins og svo oft er látið að liggja í umræðunni um 

samskipti þessara þjóða. Samkvæmt honum var „hin langa barátta fyrir borgaralegum 

réttindum, ‘sjálfræði’, og að lokum endurinnlimun, að stærstu leyti þegar unnin árið 

1968, og endursameining eyjanna við Japan varð mestmegnis fyrir okinawönsk 

afrek
3
“ (Aldous, 2003). Þessi afrek voru vissulega mjög jákvæð skref fyrir eyjuna en 

björninn reyndist síður en svo unninn. Þó svo að stjórnartaumarnir færðust til Tókýó 

fékk herinn með leyfi stjórnvalda að halda mestallri viðveru sinni og aðstöðu. Þetta sýnir 

samt að bæði Japanir og Bandaríkjamenn höfðu stórlega vanmetið baráttuþrek 

Okinawana. 

 

Vonbrigði endursameiningarinnar 

Frá sameiningu við Japan og allt til dagsins í dag hafa Okinawanir haldið baráttu sinni 

gegn hersetunni áfram af sívaxandi krafti og kænsku og ekki að ástæðulausu. Vonir 

Okinawabúa um að fækkað yrði í herliðinu á eyjunum með sambærilegum hætti og gert 

hafði verið á megineyjunum eftir að þær endurheimtu sjálfstæði sitt brustu þegar 

japönsk stjórnvöld sömdu um áframhaldandi viðveru heraflans án nokkurs samráðs við 

Okinawani (Feifer, 2000, bls. 36). Okinawa er enn þann dag í dag fátækasta héraðið í 

                                                 
3 „the long campaign for civil rights, ‘autonomy’, and ultimately reversion was largely won by 1968, and that the 

islands’ final reunification with Japan was primarily on Okinawan achievement.“ (Aldous, 2003, bls. 507) 
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Japan og er atvinnuleysi þar tvöfalt meira en það er að meðaltali í Japan (Fukumura, 

2007, bls. 2–3). 

Þó að herinn hefði misst þau miklu völd sem hann hafði haft utan herstöðvanna 

færðust þau ekki til Okinawana sjálfra heldur til japanskra stjórnvalda í Tókýó. Japönsk 

stjórnvöld tóku einnig við því að inna af hendi leigugreiðslur fyrir það landnæði sem 

Bandaríkjaher hafði eignað sér og veittu hernum síðan afnot af því. Ein af fáum 

jákvæðum hliðum á því var að Japanir juku um leið upphæðina sem greidd var til 

upprunalegra landeigenda sexfalt og hafa þær greiðslur enn aukist síðan (Gottlieb, 2008, 

bls. 140; Smits, 2000). Ekki gafst Okinawönum þó kostur á að endurheimta land sitt, 

sökum mikilla lagaflækja. Það olli mörgum þeirra stórkostlegum vonbrigðum að þeir 

skyldu ekki losna við herinn, sérstaklega þeim sem lengi höfðu barist gegn veru hersins á 

eyjunni. Fumiko Nakamura lýsir endursameiningardeginum sem sorgardegi:  

Reversion took place on May 15, 1972. It was one of the saddest days in our island’s 

history. That might seem like a strange thing to say since I’ve talked about how much we 

wanted to return to the motherland in the postwar period. But we Okinawans thought 

reversion would bring with it a removal of the military bases from the island and equality 

with the mainland in terms of standard of living. It brought neither. 

... 

It was sort of symbolic that day too that it rained so hard. ... The rain pelted us relentessly. 

My tears mixed with the rain until I couldn’t tell wich was which after a while. And my 

shoes were soaked! I remember how they squished as I walked along the street with the 

others. For us Okinawans, that day was one of the saddest in our history. But up in Tokyo 

it was a day of celebration. The people there saw reversion as a political victory. (Keyso, 

2000, bls. 46–47) 

Stjórnmálamennirnir á megineyjunum settu þá hagsmuni sína að renna frekari stoðum 

undir samvinnu japanskra og bandarískra stjórnvalda með því að hrófla ekki við 

herstöðvunum framar hagsmunum Okinawa. Fyrir Okinawani var í raun lítið í boði 

annað en að taka því sem að höndum bar og halda baráttunni áfram. Fyrstu tveir 

héraðsstjórarnir sem kjörnir voru eftir sameiningu voru herstöðvaandstæðingar og 
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vinstrisinnar úr flokkum í andstöðu við LDP-flokkinn. Sá flokkur, sem hefur lagt mikla 

áherslu á mikilvægi varnarsambandsins við Bandaríkin, var við völd á megineyjunum 

nokkuð linnulaust frá 1955–2007.  

Úr valdastöðu sinni í þinginu brást flokkurinn við kosningu andstæðinga sinna á 

Okinawa með skorti á samvinnu og með því að halda aftur af fjárveitingum til Okinawa 

þar til flokkurinn kom sínum manni að. Það hafðist loks í kosningunum 1978, og var 

fjármunum varið til enduruppbyggingar í héraðsstjórn hans (Gottlieb, 2008, bls. 139). 

Þó að aukið fjárflæði frá megineyjunum væri vel þegið sýndi þetta líka ákveðinn hroka 

valdhafanna þar og sannaði enn og aftur hve djúp gjáin var á milli þess sem Okinawanir 

börðust fyrir og þess sem hentaði japönskum stjórnvöldum. 

Óánægjan með veru Bandaríkjahers á eyjunum hélt líka áfram að krauma samhliða 

áframhaldandi ónæði af hernum. Sem dæmi má nefna að bæði Kadena- og 

Futenma-herstöðvarnar hafa löngum haldið vöku fyrir nágrönnum sínum og truflað 

kennslu í skólum. Þá hafa einnig orðið ýmiss konar slys í tengslum við æfingar hersins. 

Á árunum 1972–2010 voru ríflega 500 flugslys og álíka margir skógareldar raktir til 

herstöðvanna og þó að sem betur fer hafi ekki verið mikið um slys á fólki hefur oft ekki 

mátt miklu muna. Til dæmis hrapaði þyrla á Okinawa-háskóla árið 2004 og varð af mikil 

sprenging. Þótt enga almenna borgara hafi sakað í það skipti lifa íbúar eyjanna í 

stöðugum ótta við slík slys (Japan Today/AFP, 2012; Military Base Affairs Division, 

2011, bls. 12–13; Reversion Affairs Division, 2011, bls. 1, 4). Nauðganir og ofbeldis-

verk af hálfu hermanna voru líka tíð og varð eitt slíkt mál að lokum dropinn sem fyllti 

mælinn og hratt af stað mikilli öldu mótmæla við áframhaldandi veru hersins á eyjunum 

árið 1995 sem dró langan dilk á eftir sér. 
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Mótþrói gegn misnotkun 

Það var reyndar ekki í fyrsta sinn sem þess háttar atvik urðu kveikjan að andspyrnu 

meðal eyjaskeggja og heldur ekki það síðasta. Atvik sem þetta hafa aukið enn frekar á 

andúð Okinawana á hernáminu og vakið athygli almennings á megineyjum Japans á 

málstað eyjaskeggja og aukið stuðning þeirra við hann. Misnotkun bandarískra 

hermanna á okinawönskum konum á sér sögu sem nær alveg aftur til hinnar upprunalegu 

innrásar þeirra á eyjuna. Í seinni tíð hafa frásagnir af því sem kallað hefur verið 

„Negrahellirinn“ vakið hvað mesta athygli. Grein í New York Times frá árinu 2000 

skýrir svo frá atburðunum: 

...after the United States won the battle, three armed marines would come to Katsuyama 

every weekend and force the village men to take them to their women, who were then 

carried off to the hills and raped. 

The marines were so confident, the villagers said, that they would sometimes come to 

Katsuyama without weapons. One day, the villagers, with the help of two armed 

Japanese soldiers who were hiding in the jungle, ambushed three marines in a dark 

narrow mountain pass near a river, they said. The Japanese soldiers shot at the marines 

from the bushes and several dozen villagers beat them to death with sticks and stones. 

“I didn't see the actual killing because I was hiding in the mountains above, but I heard 

five or six gunshots and then a lot of footsteps and commotion,” said Shinsei Higa, a 

71-year-old retired teacher, who was 16 at the time. “By late afternoon, we came down 

from the mountains and then everyone knew what had happened.” 

Fearing that other Americans would come looking for the marines, the villagers dumped 

the bodies in a hillside cave, which has a 50-foot drop just inside the mouth, and they 

vowed never to speak of the incident to outsiders, the Okinawans said. 

Kijun Kishimoto, an 84-year-old retired school principal who grew up in Katsuyama, 

said that he was away from the village when the killings took place but that he learned of 

the incident from his brother and niece. 

“People were very afraid that if the Americans found out what happened there would be 

retaliation, so they decided to keep it a secret to protect those involved,” Mr. Kishimoto 

said. 

Þar sem þessir tilteknu hermenn voru svartir fékk hellirinn sem líkin voru falin í nafnið 

„Negrahellirinn“. Hermennirnir voru skráðir sem horfnir án skýringa í skjölum hersins 
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og enginn sagði frá atburðunum fyrr en árið 1997. Ekki er líklegt að þetta hafi verið eina 

slíka dæmið. Líkt og raunin var um þessa tilteknu sögu fram til ársins 1997 hafa þau 

líklega fæst verið skjalfærð eða rædd opinberlega (Sims, 2000). 

Í Women of Okinawa segir kona að nafni Nobuko Karimata frá því að allt fram til 

ársins 1950 hafi nauðganir verið nánast daglegt brauð, að hermennirnir hafi verið því 

sem næst stikkfríir af glæpum sem þeir frömdu, svo lengi sem þeim tókst að flýja inn á 

herstöðvarnar. Jafnvel þeir sem voru handteknir voru nánast aldrei dæmdir sekir, sama 

hvort um var að ræða umferðarlagabrot eða nauðgun (Keyso, 2000, bls. 86–87). Svona 

atburðir mörkuðu skiljanlega djúp spor í þjóðarsál Okinawana og því miður voru þetta 

langt frá því að vera síðustu dæmin um slíkt. Það er þó líka vert að veita því athygli að 

sagan um „Negrahellinn“ sýnir að þó að ekki hafi alltaf verið haft hátt um slíka hluti var 

líka löng hefð fyrir því að taka þeim ekki mótaðgerðalaust. 

Ofbeldisverk hermanna urðu raunar oft kveikjan að miklum óeirðum á Okinawa. Í 

desember árið 1970 varð til dæmis sýknudómur um manndráp af gáleysi yfir 

bandarískum sjóliða kveikjan að gífurlegum óeirðum í borginni Koza (Aldous, 2003, bls. 

506). Stór hluti vandans var að á þeim tíma var það herinn sem réttaði yfir hermönnum 

en ekki okinawanskt dómsvald. 

Svipuð dæmi fylgdu í kjölfarið og er frægasta dæmið líklega hópnauðgun þriggja 

bandarískra hermanna á tólf ára okinawanskri stúlku árið 1995. Mennirnir þrír gripu 

hana upp í bíl sinn af götu um kvöld, bundu hana og kefluðu, óku með hana á afvikinn 

stað og nauðguðu henni endurtekið. Þegar hægt gekk fyrir japanska réttarkerfið að fá 

aðgang að mönnunum spruttu af því ein fjölmennustu mótmæli Okinawa með 85.000 

þátttakendum. Málið vakti athygli um allan heim og varð það til þess að mennirnir voru 

að lokum afhentir japönskum yfirvöldum og dæmdir í japanskt fangelsi; nokkuð sem 

ekki var fordæmi fyrir (Angst, 2001, bls. 245). 
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Þar með var þó ekki öll sagan sögð því japönsk stjórnvöld gáfu einnig loforð um að 

minnka stórlega viðveru hersins á eyjunni vegna málsins og sú mikla herstöðvaandstaða 

sem almennir Okinawanir sýndu í kjölfar nauðgunarinnar hleypti eldmóði í sitjandi 

ríkisstjóra héraðsins, Masahide Ota. Hann stóð fyrir atkvæðagreiðslu innan héraðsins 

þar sem nær níu af hverjum tíu þátttakendum sögðust vilja minnka umsvif hersins á 

eyjunni. 

Árið eftir neitaði Ota líka að skrifa undir framlengingu landleigusamninga til hersins, 

japönskum yfirvöldum til mikillar armæðu (Cooley og Marten, 2006, bls. 566–567). 

Ekki urðu þessir atburðir þó strax til jafnmikils samdráttar á herstöðvunum og margir 

Okinawanir vonuðust til, sem varð jafnvel enn til að ýta undir herstöðvaandstöðuna. 

Dómarnir sem nauðgararnir hlutu voru tiltölulega vægir, loforð um að minnka heraflann 

á eyjunni voru mestmegnis svikin, ríkisstjórnin breytti landslögum til að koma í veg fyrir 

að fleiri héraðsstjórar gætu neitað að framlengja samninga við Bandaríkjaher (Smits, 

2000) og ofbeldisverk af hálfu hermanna héldu áfram að koma upp. Þessir atburðir sýna 

samt enn og aftur að Okinawanir voru óhræddir við að vagga bátnum í von um að herinn 

dytti á endanum fyrir borð, einkum þegar mest reyndi á þolmörk þeirra gagnvart 

yfirgangi hersins. 

 

Futenma-flækjan 

Eftirmálarnir sem urðu af hinu hörmulega nauðgunarmáli þegar fram leið reyndust 

okinawönskum herstöðvaandstæðingum þó dýrmætir og sýndu að máttur baráttunnar 

var enn í vexti. Fyrir japönsk stjórnvöld var það þó kannski einmitt útspil héraðsstjórans 

Ota sem hristi hvað mest upp í þeim og því vert að skoða það betur. Í grein um sögu 

Okinawa eftir stríð útskýrir Gregory James Smits sagnfræðiprófessor það kerfi sem 

japönsk stjórnvöld höfðu komið upp til að verja hagsmuni herstöðvanna og hvernig Ota 
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reyndi að snúa á það (2000): Vegna þess að eigendur landsins sem herinn hafði gert 

upptækt undir herstöðvar sínar voru margir hverjir ekki sáttir við stöðu sína þrátt fyrir 

leigugreiðslur sem eftir endurinnlimun við Japan voru orðnar nokkuð háar. 

Kerfið byggði á því að leigusamningar voru endurskoðaðir reglulega og þurftu þá 

landeigendurnir að staðfesta þá í hvert sinn. Það voru þeir alls ekki allir tilbúnir til að 

gera og voru því til staðar lög um að borgarstjórar gætu staðfest samningana í þeirra 

nafni svo ekki hlypi nú snurða á þráðinn. Ekki var þó heldur hægt að treysta því að 

borgarstjórar tækju ekki afstöðu með landeigendum og því gat héraðsstjórinn sjálfur 

einnig samþykkt samningana fyrir þeirra hönd. Það var ekki fyrr en eftir nauðgunina árið 

1995 sem nokkur í þeirri stöðu þorði að rísa gegn japönskum stjórnvöldum, og 

harðneitaði Ota þá að skrifa undir. 

Úr þessu varð líkt og búast mátti við stórmál og stefndu japönsk stjórnvöld Ota fyrir 

að bregðast skyldum sínum með því að neita að staðfesta samningana, en hann áfrýjaði 

málinu alla leið í hæstarétt þar sem dómur féll ríkisstjórninni í vil. Málið fékk mikla 

flýtimeðferð í gegnum réttarkerfið svo að ekki sköpuðust enn meiri vandræði þar sem 

stutt var í að mjög margir samningar rynnu út. Til að koma í veg fyrir frekari mótþróa var 

landslögum svo breytt á þann veg að ríkisstjórnin hefði völd til að taka fram fyrir 

hendurnar á héraðsstjórum í svona málum. Ekki var þó hægt að orða lögin með þeim 

hætti að þau ættu bara við Okinawa þar sem þá hefði samkvæmt stjórnarskrá Japans 

þurft samþykki meirihluta íbúa héraðsins. 

Lögin veita því ríkinu sömu heimildir í öllum héruðum Japans en löggjafarnir voru 

fullvissaðir um að þeim yrði aðeins beitt til þess að halda herstöðvunum á Okinawa. 

Smits bendir ennfremur á að hefði slíkum lagaflækjum verið beint gegn einhverju öðru 

héraði eða í málefnum sem hefðu jafn víðtæk áhrif á landið allt hefði það líkast til valdið 

mikilli andstöðu, jafnt í þinginu sem á meðal almennings. Telur hann að hve hratt og 
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örugglega lögin voru samþykkt sé einhver skýrasta sönnunin á því í seinni tíð að 

Okinawa sé í annars flokks stöðu í augum japanskra stjórnvalda (Smits, 2000). Það er 

erfitt að vera honum ósammála um það, en málið kom ríkisstjórninni í mjög 

vandræðalega stöðu. Þessi valdatilfærsla endurspeglar að vissu leyti þá örvæntingafullu 

baráttu sem herstjórnin hafði áður staðið í við að halda sameiningarsinnum frá völdum 

áður en af sameiningunni varð. Hér er það hins vegar japanska ríkið sem streitist við að 

halda herstöðvaandstæðingum frá því að stugga við bandarískum bandamönnum 

japanska ríkisins. 

Þrátt fyrir hetjulegu baráttu sá Ota sig á endanum tilneyddan til að gefa eftir, í von um 

að liðka fyrir samvinnu við forsætisráðherra landsins og tryggja héraðinu aukið 

fjármagn frá ríkisstjórninni. Skömmu eftir að dómur féll í málinu skrifaði Ota undir 

leigusamningana og fannst mörgum af hans helstu stuðningsmönnum að þar hefði hann 

brugðist. Þegar honum gekk svo illa að takast á við Futenma-vandann svokallaða grófst 

enn frekar undan stuðningi við hann. 

Í hnotskurn snýst Futenma-vandinn um loforð sem var gefið í kjölfar nauðgunarinnar 

1995 um að flytja Futenma-herstöðina burt frá þáverandi
4
 stað. Ekki átti hún þó að fara 

ýkja langt heldur var henni ætlaður staður í nágrenni við okinawanska borg sem heitir 

Nago, úti á flóa undan Henoko, og átti þetta að gerast innan fimm ára. Upprunalegar 

áætlanir um að flytja stöðina á kóralrif undan ströndinni voru ekki einungis 

stjarnfræðilega óhagkvæmar heldur hefðu hlotist af þeim gífurleg náttúruspjöll. 

Endurskoðaðar áætlanir um að flytja stöðina á ströndina aðeins nokkur hundruð metra 

frá kóralrifjunum voru litlu betri (Kingston, 2000, bls. 2). Niðurstöður atkvæðagreiðslu 

innan héraðsins sýndu að almenningur í Nago vildi raunar ekki sjá stöðina og var það 

einungis pólitískur þrýstingur frá megineyjunum og loforð um stóraukin fjárframlög 

                                                 
4 Og raunar, enn sem komið er, núverandi. 
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sem hélt málinu gangandi. Borgarstjórinn lýsti yfir samþykki sínu fyrir því að herstöðin 

fengi nýjan stað á flóanum, Henoko, og sagði af sér embætti við sama tækifæri. 

Héraðsstjórinn, Ota, sá sig einnig tilneyddan til að samþykkja staðsetninguna til að 

halda friðinn við ríkisstjórnina, þó að hann skipti reyndar aftur um skoðun þegar frá leið. 

Þetta hjó djúpt skarð í raðir stuðningsmanna hans og í grein um Futenma-málið segir 

Julia Yonetani að getuleysi Ota til að stöðva yfirgang yfirvalda hafi flækt okinawönsk 

stjórnmál um ókomna tíð og verið ein af meginástæðum þess að árið 1998 missti hann 

héraðsstjórastöðuna í hendur Inamine Keiichi, sem var hliðhollur stjórnvöldum 

(Yonetani, 2001, bls. 78–79). 

Vonast var til að tækist að liðka frekar fyrir þessum áætlunum með fundi G8-ríkjanna, 

sem haldinn var í Nago árið 2000, en því hefur verið haldið fram að hann hafi í raun 

verið haldinn þar sem einskonar umbun fyrir að samþykkja að taka við stöðinni (Cooley 

og Marten, 2006, bls. 573). Fleiri flækjur spruttu svo af þessu þegar flókna máli og varð 

til dæmis mikið hneyksli þegar í ljós kom að við undirbúning G8-ráðstefnunnar reyndi 

þáverandi héraðsstjóri, Keiichi Inamine, að endurskrifa sögu Okinawa í seinni 

heimsstyrjöldinni á sýningum í tveimur okinawönskum söfnum á þann veg að hún gæfi 

jákvæðari mynd af hlut japanska keisarahersins, og olli það umtalverðum deilum (Figal, 

2001, bls. 63–65). 

Þá var nítján ára bandarískur hermaður handtekinn fyrir að misnota fjórtán ára 

okinawanska stelpu á meðan hún svaf, örfáum vikum fyrir ráðstefnuna, og fjölmenn 

mótmæli fylgdu í kjölfarið. Um 27.000 manns tóku þátt í að umkringja 

Kadena-herstöðina til að vekja athygli á herstöðvavandanum við upphaf ráðstefnunnar 

(Yonetani, 2001, bls. 86). Ári síðar ýtti svo annað nauðgunarmál í bænum Chatan undir 

frekari vöxt andspyrnuhreyfinganna gegn hinni nýju herstöð í nágrenni Nago (Spencer, 

2003). 
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Fimm árum eftir að lofað var að Futenma-flugstöðinni skyldi lokað og landinu skilað 

innan sjö ára hafði raunar enn ekki tekist að finna stöðinni nýjan stað og var því þá heitið 

að því yrði lokið fyrir árið 2010. Þegar tæplega fjórtán ár voru liðin frá því að loforðið 

var gefið, í apríl 2010, söfnuðust 90.000 Okinawanir saman og kröfðust þess að 

herstöðin, sem enn var ekki farin að sýna á sér neitt fararsnið, yrði með öllu fjarlægð úr 

héraðinu, hið snarasta, og hrakti vandinn þáverandi forsætisráðherra landsins frá völdum 

(Wright, 2010, bls. 457–458). Þar sem enn var verið að reyna að finna stöðinni stað var 

ljóst að japönsk og bandarísk stjórnvöld höfðu ekki viljað horfast í augu við það að 

Okinawanir væru ekki tilbúnir til að sætta sig við að stöðin yrði bara færð til á eyjunni 

heldur vildu þeir losna við hana að fullu. Þó sigur væri ekki unninn hefði verið 

óhugsandi áður en af endursameiningu varð að þeir gætu haft þetta mikil áhrif á málefni 

herstöðva, hvað þá stjórnarfar í Japan. 

 

Fjármál, ferðamenn og framtíðin 

Stuðningur megineyjanna, jafnt stuðningur japansks almennings við málstað Okinawa 

sem og fjárhagslegur stuðningur japanskra stjórnvalda, er eyjunum þó mjög mikilvægur 

og eyjaskeggjar í seinni tíð beitt ýmsum ráðum til að hafa áhrif á megineyjarnar og 

umheiminn. Menningaráróður byggður á náttúruverndarsjónarmiðum og friðar-

hugmyndum, ferðamennska og samvinna við alþjóðleg baráttusamtök, hefur opnað 

þeim ýmsar dyr í leit sinni að stuðningi. 

Það er þó ljóst að það væri ekki heldur auðvelt fyrir Okinawa ef herstöðvarnar færu í 

skyndi. Beinar og óbeinar tekjur, sem og atvinna tengd veru herstöðvanna, er gífurlega 

mikilvæg fyrir héraðið. Greinin „Base Motives: The Political Economy of Okinawa's 

Antimilitarism“ eftir Alexander Cooley og Kimberly Marten, sem birtist í Armed Forces 

& Society, gengur svo langt að halda því fram að fjárhagsleg sjónarmið ráði því að 
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Okinawanir hreki ekki herinn af eyjunni og gefur sterklega í skyn að herstöðvaandstaðan 

sé að miklu leyti sviðsett í von um hærri fjárstyrki frá ríkisstjórninni til að friða 

eyjaskeggja. Greinarhöfundar benda líka á að upphæðirnar sem héraðinu bárust í styrki 

frá ríkinu árlega hafi allt frá tíunda áratug síðustu aldar verið hærri en samanlagðar 

tekjur héraðsins af þremur stærstu tekjustofnum sínum — ferðamennsku, landbúnaði og 

beinum tekjum af herstöðvunum (Cooley og Marten, 2006). 

Staðreyndin er þó sú að frá endursameiningunni við Japan 1972 til ársins 2008 hafði 

hlutfall beinna tekna af herstöðvunum í heildartekjum héraðsins lækkað úr rúmum 15% 

í rúm 5% á meðan hlutfall ferðamennsku hefur aukist úr 6,5% í 10,9%, þrátt fyrir að 

beinar tekjur af herstöðvunum hefðu nærri þrefaldast. Þar að auki mat héraðsstjórnin það 

svo að tekjurnar sem héraðið fékk af landi sem Bandaríkjaher hafði haft afnot af væru 

margfalt hærri eftir að því var skilað og hægt var að nýta það til annarra hluta (Reversion 

Affairs Division, 2011, bls. 5). 

Einnig ber á það að líta að þó svo að Cooley og Marten geri mikið úr þeim 

leigutekjum sem landeigendur fá fyrir herstöðvalandið þá eru þessir leiguþegar aðeins 

um 2,6% íbúa eyjanna og gætu eflaust haft aðrar tekjur af landinu ef herinn væri ekki að 

nota það (Fukumura, 2007, bls. 3). Þó svo hinir háu fjárstyrkir ríkisstjórnarinnar sem 

tíðkuðust hefðu líka að miklu leyti verið hugsaðir til að bæta fyrir þá byrði sem herinn 

lagði á eyjarnar þarf það heldur ekki endilega að þýða að skrúfað hefði verið fyrir þá 

styrki ef herinn væri ekki fyrir hendi. 

Ýmsar hugmyndir um tækifæri til sóknar fyrir héraðið hafa líka verið lagðar til og 

stakk Mashide Ota til dæmis upp á, áður en hann missti héraðsstjóraembætti sitt, að 

unnið yrði að uppbyggingu héraðsins á grundvelli fríverslunar við Austur-Asíu, þróun 

upplýsingatækni og nýrra iðnaðargreina á eyjunum (Smits, 2000; Yonetani, 2001, bls. 

74). Vissulega er erfitt að spá fyrir um afleiðingar jafn stórtækra breytinga og brotthvarfs 
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svo stórs herliðs en það er í það minnsta ljóst að stórir hópar Okinawana vildu gjarnan fá 

að takast á við áskoranirnar sem því myndu fylgja. 

Síaukinn straumur ferðamanna, ekki síst japanskra, hefur heldur ekki bara verið 

héraðinu mikilvæg tekjulind heldur hefur einnig veitt Okinawönum vettvang til að vekja 

athygli á málstað sínum. Á eftirstríðsárunum hefur raunar myndast mjög sérstök tegund 

af ferðamennsku á eyjunum samhliða hefðbundinni ferðamennsku, og snýst hún að 

miklu leyti um „friðarfræðslu“
5
. Ár hvert kemur fjöldi japanskra skólabarna til Okinawa 

til að skoða þar ýmsar stríðsminjar og fræðast um þær hörmungar sem Okinawanir máttu 

þola meðan á bardaganum um Okinawa stóð. 

Slík fræðsla hefur verið í sífelldum vexti síðan á níunda áratug síðustu aldar. Í grein 

um tilurð og tilgang þessarar friðarfræðslumenningar heldur Gerald Figal því fram að 

hún sé að einhverju leyti andsvar við endurskoðunarsagnfræði sem freisti þess að draga 

úr þætti japanskra hermanna í voðaverkunum en sé þó ekki síður hluti af baráttunni fyrir 

bættri framtíð héraðsins innan Japans: 

Again, on one level they are setting the historical record straight from a neglected and 

undervalued perspective; on another level, however, a peace guide trip to Itokazu Cave is 

part of a proxy war being fought over the political and economic future of the prefecture 

within the Japanese polity. In other words, this form of peace promotion — while no 

doubt founded in part on universal humanitarian ideals — stems from historical and 

contemporary grievances addressed to the Japanese government as the party most 

responsible for Okinawa’s predicament, even if the concrete manifestation of the 

problem, at least for most residents, is the continued and concentrated presence of U.S. 

bases. (Figal, 2001, bls. 60) 

Þessi barátta segir hann að hafi verið háð á grundvelli þeirra friðarhugsjóna sem höfðu 

mótast af sárri reynslu Okinawana í stríðinu og ímyndinni um friðsæla og friðelskandi 

forsögu eyjanna (Figal, 2001, bls. 41). Eins og Figal segir réttilega var það ekki bara von 

um frið og betri heim sem rak Okinawani áfram í þessari starfsemi heldur von um betra 

                                                 
5 e. peace education 
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Okinawa. Mikilvægt skref í þá átt er að vekja meiri athygli á vanda Okinawa og tryggja 

sér stuðning sem flestra á megineyjunum. Að beina spjótum sínum að skólabörnum er 

góð leið til að ná til breiðari hóps en þeirra einna sem hafa efni og áhuga á að heimsækja 

eyjarnar. Ef vel gengur mun þetta kannski draga úr þeirri stirfni sem einkennt hefur 

samskipti við japönsk stjórnvöld í gegnum tíðina, þegar börn sem hlotið hafa slíka 

fræðslu fara að komast í áhrifastöður á komandi áratugum. 

Vægi náttúruverndarsjónarmiða hefur líka verið dýrmætt vopn í baráttunni gegn 

yfirgangi hersins, samhliða vaxandi meðvitund um mikilvægi náttúruverndar um heim 

allan. Á grundvelli þeirra sjónarmiða hefur okinawanskt baráttufólk getað sótt stuðning 

til náttúruverndarsamtaka víða um heim. Eitt besta dæmið um slíkt er líklega dugong-

stofninn við Henoko-flóa. Við flóann býr tegund sjaldgæfra sækúa, dugong, sem stóð 

mikil ógn af fyrirhugðum framkvæmdum vegna áætlana um færslu Futenma-

herstöðvarinnar þangað. Þetta vakti athygli dýraverndunarsamtaka víða um heim og 

sækýrnar urðu einskonar táknmynd og lukkudýr baráttunnar gegn herstöðinni. 

Okinawanskir herstöðvaandstæðingar sáu þarna tækifæri og leituðu stuðnings hjá 

samtökum á borð við World Conservationist Union, World Wildlife Fund, Greenpeace 

og The Center for Biological Diversity. Með aðstoð þessara samtaka og annarra var 

hafist handa við að stefna varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna fyrir sambandsdómstól
6
 í 

San Francisco á þeim grundvelli að með fyrirhuguðum framkvæmdum við Henoko bryti 

ráðuneytið lög sem banna allar framkvæmdir bandarískra stofnana, jafnt innanlands sem 

utan, sem „spilla menningar- eða sögulega mikilvægum minjum“
7
. Það sem meira er þá 

féll dómur stefnendum í hag og varnarmálaráðuneytinu var gert að gæta þess að 

framkvæmdirnar hefðu ekki neikvæð áhrif á sækýrnar (Tanji, 2008, bls. 480–481). 

                                                 
6 e. federal court 
7 “harm properties of historical and cultural significance” (Tanji, 2008, bls. 480) 
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Þó að svona dómsmál geti tæpast eitt og sér stöðvað framkvæmdir á borð við 

herstöðina í Henoko þá safnast þegar saman kemur. Hvort að bandaríski herinn sýni ef 

tilskipunum frá réttarkerfi heimalands síns eitthvað meiri virðingu heldur en hann hefur 

hingað til sýnt andófsfólki og náttúruverndarsamtökum á Okinawa er svo annað mál. Af 

þessu dæmi má ekki aðeins ráða hve mikla athygli náttúruverndarsjónamið geta vakið á 

málefnum Okinawa heldur líka að alþjóðlegur stuðningur getur haft raunveruleg áhrif, 

hvort svo sem hann fæst á grundvelli náttúruverndarsjónarmiða eða ekki. 

Nýjustu fréttir herma raunar að samkomulag hafi náðst milli japanskra og bandarískra 

stjórnvalda um að fækka í herliðinu á Okinawa um 9.000 manns. Ekki voru þó gefnar 

upp neinar dagsetningar né nánari útlistanir á því hvernig þetta ætti að takast, en látið var 

að því liggja að vonast væri til þess að þetta loforð yrði til þess að fá Okinawani til að 

sætta sig við að áætlanir stæðu um að flytja Futenma-herstöðina til á eyjunni (Shanker, 

2012). Hvort það gengur upp getur tíminn einn leitt í ljós en sagan virðist sýna okkur að 

nema til komi stórkostlegar breytingar munu Okinawanir halda baráttu sinni áfram. 

 

Samantekt 

Vaxandi stuðningur við málstað Okinawana hefur eins og dæmin hér að framan sýna 

nær öll gert japönskum og bandarískum stjórnvöldum erfiðara fyrir með að halda 

óbreyttu ástandi á Okinawa hvað varðar veru hersins. Stanslaus barátta Okinawana hefur 

óneitanlega haft þar mest að segja. Allt frá bardaganum um Okinawa í heimsstyrjöldinni 

síðari hafa þeir sýnt sívaxandi baráttuþrek og hefur á grundvelli þess tekist að hafa 

síaukin áhrif á þá flóknu stöðu sem rás viðburðanna kom þeim í. 

Andófið hófst á eftirstríðsárunum í formi baráttu fyrir endursameiningu við Japan. 

Með sögu eyjanna sem friðsæls ríkis tókust Okinawanir á við hörmungar seinni heims-

styrjaldarinnar og hersetunnar og mótuðu úr reynslu sinni einstaka sjálfsmynd sem 
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sjálfstætt og stolt þjóðarbrot innan Japans. Af vaxandi öryggi risu þeir upp og tókst smátt 

og smátt að ná athygli ráðandi afla og hafa meiri áhrif á ákvarðanir þeirra. Sú athygli sem 

þeir vöktu á vanda sínum og sú harka sem þeir sýndu þegar reynt var að fara í kringum 

vilja okinawansks almennings gerði þessu fátækasta héraði Japans meira að segja kleift 

að bregða fæti fyrir áætlanir tveggja af stærstu hagkerfum heimsins. 

Draumarnir rættust þó ekki við sameininguna heldur hefur baráttan haldið áfram 

linnulaust síðan og þótt við ramman reip sé að draga hefur Okinawönum orðið mikið 

ágengt síðan. Þær sterku friðarhugsjónir sem fylgt hafa eyjaskeggjum frá því áður en 

eyjarnar misstu sjálfstæði sitt fyrst til Japana lifa enn góðu lífi. Þar til að þessir draumar 

Okinawana um að losna við herstöðvarnar af eyjunni og endurheimta með því hinar 

rólegu og friðsælu eyjar fyrri tíma rætast munu þeir halda baráttunni áfram.  Vonir um 

að án hersins geti þeir staðið jafnfætis samlöndum sínum í efnahagslegu og félagslegu 

tilliti sem og losnað við yfirgang, ofbeldisverk, náttúruspjöll og annað ónæði af hernum 

hvetur þá líka áfram í baráttu sinni. 

Það eru ekki mörg dæmi um að svo lítið og fátækt landsvæði hafi haft jafn mikil áhrif 

á gang heimsmála, og verður það Okinawönum vonandi styrkur í áframhaldandi baráttu 

sinni fyrir að endurheimta land sitt. Þá má líka vona að japönsk stjórnvöld sjái á 

endanum hag sinn í því að létta byrðar þeirra. Þau loforð sem fram hafa komið frá bæði 

japönskum og bandarískum stjórnvöldum um að minnka fjölda hermanna á eyjunum 

lofa vissulega góðu ef staðið verður við þau. Þótt lausn Okinawa undan því oki sem 

herstöðvarnar eru á samfélaginu sé kannski enn ekki alveg í sjónmáli er hlassið að 

minnsta kosti aðeins farið að rugga. 
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