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I Kafli 

 

Snjólaug 

„Hey, þú þarna! Þú misstir!“ Heyrði hún sjálfa sig kalla. 

„Ha, hvað?“ Hann snéri sér við ringlaður og leit við. 

„Þetta, nei, ég henti þessu bara, þetta er rusl.“ 

„Jahá, einmitt og hendir þú rusli bara sísvona, þar sem þú stendur?“ Hún 

beit í vörina á sér. Hvers vegna í ósköpunum þurfti hún að vera að skipta sér 

af öðrum? Þetta var strákur sem hún hafði aldrei séð áður og það versta var 

að hann var rosalega sætur. En hvaða máli skipti það svo sem í þessu 

samhengi, maðurinn var greinilega sóði. Hún ætlaði að arka áfram. 

„Heyrðu, bíddu, stoppaðu, ég skipti um skoðun, ...sko ég missti þetta 

eiginlega.“ 

Hvers konar strákur var þetta eiginlega? Grínisti líka. „Þú verður að 

fyrirgefa en mér finnst þetta ekkert fyndið.“ Hún hagræddi gleraugunum, 

tosaði þunga töskuna betur upp á öxlina og ætlaði að setja á sig 

heyrnartólin en hann hélt áfram. 

„Ég bið þig að afsaka þetta... hvað heiturðu?“ 

„Snjólaug“ 

„....Snjólaug, ég er mjög þakklátur fyrir að þú sagðir mér til og vona að 

þú eigir eftir að gera meira af því í framtíðinni,“ sagði hann brosandi og tók 

upp krumpað bréfið með leikrænni tjáningu. 

Hún brosti á móti. „Jahá, einmitt! Mér finnst það nú ekki líklegt en ekkert 

að þakka! Það er náttúrlega aldrei að vita ef ég sé til þín aftur.“ 

Hún hraðaði sér í átt að strætóskýlinu því strætó var að koma. Hún 

hlakkaði til að láta vagninn aka sér heim á leið á meðan hún ætlaði að hugsa 

um ekki neitt. Ef það var þá hægt, hugurinn var yfirleitt á fleygiferð vegna 

námsins, sem sat á hakanum, og svo skólablaðsins sem hún hafði köllun til 

að sinna. Satt að segja bar hún miklu meira en þessa þungu tösku á 

herðunum. Hennar raunverulega byrði var framtíð mannkyns á jörðinni, 

fátækt í heiminum og hvers kyns kúgun og óréttlæti. Einmitt núna var hún 

að skrifa grein í skólablaðið um fátækt. Hún lokaði augunum og hugsaði um 
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fátæktina í heiminum sem henni þótti augljóst að væri vegna misskiptingar 

valds og auðs, aldalangrar kúgunar sem almenningur virtist ekki hugsa um. 

Skvaldur í krökkum sem sátu fyrir aftan hana í vagninum fléttuðust inn í 

hugsanir hennar og hún fann að augnlokin byrjuðu að síga. Allt í einu var 

hún farin að synda í hlýjum sjó, sólin skein og fuglarnir kvökuðu í fjarska. 

Litirnir voru bjartir, frá bláu yfir í gulgrátt. Sjórinn var fullur af hennar eigin 

hugsunum og hún fann að hann var hluti af henni. Hér snérist allt um hana 

og hún gat stjórnað öllu. Hún rétti hendurnar upp og út til hliðar og lífríki 

sjávar tók við skipunum hennar líkt og hún væri að stjórna hljómsveit. Þvílíkt 

vald! Hún gat haft áhrif á sköpunarverkið einungis með því að sveifla 

handleggjunum. En hvernig átti hún að stjórna þessu öllu? Hún ákvað að 

prófa að gera eitthvað skynsamlegt, líkt og hún væri að hefja skák. Þetta var 

gaman. Hún tefldi og náttúran svaraði. Náttúran sem venjulega var í 

bakgrunni lífsins var lifandi afl sem brást við hreyfingum hennar. En hvað ef 

hún missti nú stjórnina á skákinni? Hún kunni jú að tefla en hún vissi ekki 

nægjanlega vel hvaða lögmál giltu í náttúrunni. Hún fann að náttúran var að 

ná yfirhöndinni og að hvert feilspor yrði henni dýrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 1 Draumur Snjólaugar, höf. Margrét Eymundardóttir, Eyrún Úa 
Þorbjörnsdóttir og Hávar Þorbjörsson 
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Hún hrökk upp við hlátrasköllin í krökkunum fyrir aftan hana og var fegin 

að losna út úr þessu vonlausa einvígi sem hún hafði háð við náttúruna, afl 

sem hún hafði engan áhuga á að berjast við. Hún fór út úr vagninum í 

þungum þönkum yfir draumnum. Hún þurfti að leysa svo margt í kvöld áður 

en hún gæti farið aftur í heim draumanna. En hvernig sem það færi allt 

saman vonaði hún að draumar næturinnar yrðu einfaldari og átakaminni en 

þessi. 

 

Daníel 

Hann handfjatlaði krumpað bréfið sem hann hafði sett í vasann. Hvaða 

stelpa var þetta? Hún var eitthvað svo... Snjólaug sagðist hún heita. Hann 

hafði aldrei séð hana áður sem var ótrúlegt í þessu litla samfélagi sem hann 

lifði og hrærðist í. Hann þekkti mjög marga í skólanum og reyndar vissu 

flestir hver hann var. Það var svo sem ekkert sérstakt sem hann gerði til 

þess, en hlutirnir virtust hafa tilhneigingu til að þróast í þessa átt. Hann var 

formaður leikfélagsins og fékk oft það hlutverk að koma fram og „vera 

sniðugur“. Eiginlega var hann orðinn leiður á þessu hlutverki sem 

samfélagið virtist ætla honum, bæði kennararnir og krakkarnir. Þetta var of 

auðvelt líf. Dagurinn byrjaði yfirleitt á því að hann svaf yfir sig, því næst fór 

hann í skólann og lék þennan vinsæla gaur sem virtist vera að taka 

yfirhöndina í lífi hans. Kvöldin og einkum næturnar fóru í að halda sér á floti 

námslega. Reyndar gat hann oft verið duglegur, sérstaklega þegar fór að 

nálgast próf. 

En hvað gat hann gert? Hann var bara leikarinn í þessu vinsæla leikriti 

sem líf hans var orðið og hann vissi að hann var ekki höfundurinn nema að 

litlu leyti. Mamma hafði náttúrlega sínar skoðanir á hlutunum sem hún hélt 

oftast fyrir sig. Hún rétti honum stundum bækur og sagði „lestu þessa“ eða 

„þessi er góð“. Þau voru fínir vinir en góðu ráðin hennar voru oft dýr. Ef 

hann ætlaði að fara eftir þeim öllum yrði hann á endanum eins og mamma. 

Hann ætlaði ekki að verða eins mamma en las samt eitt og annað sem hún 

rétti honum. Núna vildi hún að hann færi í umhverfisfræði í skólanum sem 

honum fannst satt að segja helst til of snemmt. Það gæti hentað honum að 

fara í umhverfisfræði þegar hann yrði sextugur. „Heldurðu að það verði ekki 

fínt mamma mín? Þá verður þú áttatíu og tveggja ára og við getum ferðast 

saman um heiminn á hugarorkunni einni saman?“ „Þá skaltu fara í 

umhverfisfræði núna svo þú verðir búinn að finna leiðir til þess þá“. 

Mamma hafði engan húmor fyrir þessu, ekki frekar en öðru. En hvað gerir 

maður ekki til þess að koma til móts við mömmu sína? Maður hefur 

náttúrlega skyldur gagnvart „aldraðri“ móður sinni. Hvað var hægt að kalla 
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það, já! „að sýna hugðarefnum mömmu sinnar áhuga“. Þetta sagði hann 

hverjum sem heyra vildi en innst inni vissi hann að þessi umhverfispæling 

gat verið leið til þess að losna út úr hlutverki sniðuga gaursins sem honum 

fannst stundum yfirþyrmandi. 

 

Snjólaug 

Hún var vön að þurfa að klára ýmis verk áður en hún gat farið að sinna 

hugðarefnum sínum. Foreldrar hennar voru orðin gömul, sérstaklega pabbi 

og hún taldi það ekki eftir sér að aðstoða við heimilisverkin. Hún settist loks 

niður með greinina sem hún var að skrifa fyrir skólablaðið. Fátækt í 

heiminum, var fyrirsögnin. Þetta var svo mikið, svo mikil fátækt, að hún vissi 

ekki hvar hún átti að byrja. Íslendingar hafa það svo gott, þar á meðal ég , 

að þeir eiga erfitt með að skilja orðið fátækt til fulls, hugsaði hún. Eða hvað? 

Hún vissi svo sem ekki hvernig málum var háttað alls staðar. En miðað við 

það sem hún þekkti til í kring um sig, þá var enginn raunverulega fátækur á 

Íslandi. Eiginlega var það hún sem hafði minnst handa á milli ef hún miðaði 

sig við þessar svokölluðu vinkonur sínar. Sumar voru reyndar svo 

eyðslusamar að hún hafði áhyggjur af því að það gæti bitnað á sjálfstæði 

þeirra í framtíðinni. Hvað ef  ef þær þyrftu alltaf einhvern til þess að sjá fyrir 

sér? Guð minn góður hvað hún gat verið gamaldags. Í nútímasamfélagi ætti 

hver kona að getað séð fyrir sér og sínum. En útlitskröfurnar sem gerðar 

voru til kvenna, með tilheyrandi kostnaði, þótti henni ekki passa vel við 

launamun kynjanna. Nei, það ætti enginn að sætta sig við launamun 

kynjanna, hvorki karlar né konur. En hvað þá með launamun milli landa? 

Ætti einhver að sætta sig við hann? Nei, auðvitað ekki heldur. Ef til vill sætti 

fullorðna fólkið sig ekki við hann heldur en því tókst einhvern veginn að 

leiða hann hjá sér. Það var kannski ekki svo erfitt þar sem almenningur var 

upptekinn við að uppfylla vaxandi kröfur sínar og sinna. 

Ef hún ætti peninga ætlaði hún að... Já, hvað ætlaði hún að gera? Til 

dæmis að taka þátt í að fjármagna leit að bóluefni við ebólu veirunni. Fyrir 

skömmu kom í ljós að fullkomin lyfjafyrirtæki á Vesturlöndum hafa ekki 

sinnt þessari leit sem skyldi þar sem sjúkdómurinn hefur að mestu verið 

bundinn við Afríku, stað þar sem væntanlegir „kaupendur“ bóluefnisins hafa 

ekki næga peninga til að greiða fyrir það. Lyfjafyrirtæki Vesturlanda starfa 

eftir lögmáli um hagnað eins og flest fyrirtæki gera. Þau geta því illa réttlætt 

fyrir hluthöfum sínum að eyða í þróun lyfs sem enginn getur greitt fyrir. 

Samt er líka til eitthvað sem heitir mannúð eða manngæska. Þá eru verk 

unnin í mannúðarskyni eins og það er kallað. Ef til vill er þó ekki alltaf ljóst 

hvort verið er að vinna verk í þágu mannúðar. Fjármögnun bóluefnis við 
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ebólu jókst t.d. við það að sjúkdómurinn breiddi úr sér og tók að berast til 

Vesturlanda. 

Úff, hvað þetta var flókið! Bendillinn á tölvuskjánum blikkaði eins og 

hann væri að kalla á viðbrögð hennar. En hún gat ekkert skrifað. Hana skorti 

verkfæri til þess að vinna þessa grein. Í dag hafði hún frétt af námskeiði í 

skólanum í umhverfisfræði sem hún gæti prófað að sitja. Þar verður e.t.v. 

fjallað um fátækt í heiminum og mannréttindi. 

 

Daníel 

Hann hljóp út með sitt lítið af hverju í töskunni, greip hjólið og dreif sig í 

skólann. Sólin skein og hann fann hárið flaksast í hlýrri golunni þegar hann 

þeyttist gegnum miðbæinn á hjólinu. Veðrið var frábært og hann sjálfur líka, 

ekki síst vegna þess að honum virtist ætla að takast að mæta á réttum tíma í 

skólann. Hann gekk inn í bygginguna og reyndi að rifja upp í hvaða fag hann 

átti að mæta í fyrsta tíma. Já, einmitt, umhverfisfræðin! Það var þá komið 

að því, að hann tæki til við að bjarga heiminum frá glötun! Hann vissi svo 

sem ekki við hverju hann ætti að búast af þessu fagi. Í hans huga fjölluðu 

umhverfismál um margt. Það fyrsta sem kom upp í hugann var flokkun 

úrgangs. Hann hafði kynnst henni á leikskólanum þegar hann var lítill og svo 

var mamma auðvitað með alla flokkun á hreinu. Svo voru það 

gróðurhúsaáhrifin, hlýnun jarðar, vistvænir orkugjafar... Hann náði ekki að 

hugsa lengra þar sem hann var kominn á leiðarenda og gekk inn í stofuna. 

Það voru ekki margir mættir en hann var greinilega í góðum félagskap því 

þetta voru allt stelpur og kennarinn var líka kvenkyns. Fremst í stofunni sat 

ein með stór gleraugu fyrir andlitinu. Hey, var þetta ekki? Hvað hét hún nú 

aftur?... Já, Snjólaug. Frábært! Þetta virtist ætla að verða góður dagur. Það 

var greinilega gott að vakna svona snemma og náttúrlega líka að fara að 

ráðum mömmu. Hann grunaði að Snjólaug væri skemmtileg. Það var að 

minnsta kosti þess virði að athuga það. „Fyrirgefðu en má ég setjast hérna“ 

Hún virtist vera í þungum þönkum. „Ha, já, já“ Hún leit upp og brosti 

syfjulega til hans. „Já, auðvitað.“ 

Kennarinn lét gamminn geisa um fyrirkomulag námskeiðsins, um 

verkefni og verkefnaskil. Nú gæti það aldrei slíku vant komið sér vel að fá 

eins og eitt samvinnuverkefni. Hann var búinn að ákveða með hverjum 

hann ætlaði að vinna það, þ.e.a.s. ef hún myndi samþykkja það, auðvitað. 

Kennarinn, sem reyndist heita Sigríður, sagði þeim að hún ætlaði ekki að 

notast við neina ákveðna kennslubók í umhverfisfræði en bað þau að lesa 

um umhverfismál í fjölmiðlum og á netinu, auk bóka sem hún myndi benda 

þeim á. Hún hvatti þau til sjálfsnáms og sagðist ætla að reyna að skapa 
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umræðugrundvöll í tímum. Slíkt byggðist auðvitað á lestri nemenda heima 

til þess að þeim yrði unnt að rökstyðja mál sitt. „Það getur verið að við 

verðum ósammála um einhver mál,“ sagði hún „en við skulum forðast 

kappræður og karp þar sem öll meðul eru notuð til þess að sigra 

andstæðinginn. Í kappræðunni getur fólk jafnvel hagrætt sannleikanum sem 

getur svo orðið til þess að það segi ósatt.“ Hún sagði þeim að 

umhverfisfræðin væri ungt fag og þó vísindamenn hafi komist að einhverri 

óyggjandi niðurstöðu, eins og til dæmis um stigvaxandi magn koltvíoxíðs í 

andrúmsloftinu, þá væri mjög mismunandi hvaða merking væri lögð í þá 

staðreynd. „Ég get kennt ykkur um stöðu mála en ykkar hlutverk er að 

skoða umræðuna um málefnin. Fagið getur lifnað við þegar við förum að 

ræða umhverfismál með aðferðum rökræðunnar. Rökræða er ólík 

kappræðunni vegna þess að hún krefst þess að við rökstyðjum mál okkar. 

En við þurfum líka að passa okkur á að hafa opinn glugga þegar við  

rökræðum. Við þurfum að hleypa að ólíkum skoðunum og jafnvel 

tilfinningum. Það hvernig gróðurhúsaáhrifin, sem við fjöllum um síðar, hafa 

verið rökrædd á alþjóðavettvangi hefur farið eftir ýmsu. Ríkisstjórnir sumra 

þjóða hafa jafnvel þráast við að viðurkenna tilvist þeirra. Skoðanir hafa 

einnig verið skiptar þegar komið hefur að því að ræða viðbrögð við 

gróðurhúsaáhrifunumn. Slíkt getur farið eftir hagsmunum eða aðstöðu 

þeirra sem túlka. Aðstöðumunur þjóða heims er gífurlegur og það er satt að 

segja einungis á færi ríkra þjóða að uppfylla sum skilyrði um umhverfismál.“ 

Daníel varð hugsað til málfundafélagsins sem hann var í og hvernig 

krakkarnir voru þjálfaðir í að tala andstæðinginn í kaf. Þeir æfðu sig meðal 

annars í að vera fylgjandi ákveðnu máli og síðan að tala gegn sama máli í 

næstu andrá af ekki minni ákafa. Þetta gat verið skemmtileg íþrótt en öllu 

gamni fylgir alvara. Hann vissi af eigin reynslu að sannleikur og sannfæring 

þurftu ekki að eiga neitt sameiginlegt. En hann var góður í kappræðum og 

það var aðalatriðið, eða hafði allavega verið það hingað til. 

 

Snjólaug  

Hún sat og hlustaði af eins mikilli athygli og henni var unnt. Snjólaug var 

þeirri náttúru gædd að geta hugsað á ská eða svoleiðis. Hugsanir hennar 

voru ekki í beinum línum. Það vantaði ekkert upp á að hún væri heiðarleg. 

Hún var það og líkast til barnslega hreinskilin en hún átti ekki háan stafla af 

fullmótuðum hugsunum. Hugur hennar var opinn og staldraði við eitt og 

annað. Það var líkt og hann væri að klifra upp bjarg og á hverri einustu syllu 

þurfti hann að skoða sig um, virða fyrir sér útsýnið. Þegar hún stökk yfir læk 

fór hana að svima því það var eins og hugurinn færi á bólakaf í vatnið. 
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Návist stráksins sem settist við hliðina á henni hafði mjög sérstök áhrif á 

hana. Hann var eins og straumhörð á, öruggur með sig og sitt. En henni 

fannst hann hafa þægilega nærveru sem þó hélt henni upptekinni á 

einhvern hátt. Þegar hugur hennar hafði náð tökum á umhverfinu fóru orð 

kennarans að seytla inn. Hún heyrði orð eins og aðstöðumunur þjóða. 

Ennfremur að það væri einungis á færi ríkra þjóða að uppfylla skilyrði um 

umhverfismál. Þetta var það sem hún var komin til að hlusta á. Vonandi yrði 

fjallað meira um fátækar þjóðir heims. Kennarinn hélt áfram: 

„Sjálfbær þróun er veigamikið hugtak innan umhverfisfræðinnar. Þessi 

orð láta ekki mikið yfir sér og sumir vilja meina að það mætti finna meira 

lýsandi orð yfir þetta fyrirbæri sem á ensku kallast sustainable 

development. En hvað merkir sjálfbær þróun? Fyrstu skilgreiningu á 

hugtakinu er að finna í skýrslu heimsnefndar Sameinuðu þjóðanna um 

umhverfi og þróun, Bruntlandsskýrslunni svonefndu, sem kom út árið 

1987.“ 

Þar segir að sjálfbær þróun sé sú þróun sem fullnægi þörfum nútímans 

án þess að rýra getu komandi kynslóða til að fullnægja þeirra eigin 

þörfum.  

Þessi hugsun var náttúrlega ekki fundin upp árið 1987 heldur er þetta 

stef sem hefur fylgt mannkyninu frá fornu fari. Til dæmis er til orðatiltæki 

frá Kenía sem segir "Þú hefur ekki fengið landið til eignar frá foreldrum 

þínum; þú hefur það að láni frá börnum þínum." Þetta er sem sagt ekkert 

nýtt, allar kynslóðir hafa þurft að hafa þetta í huga. 

Snjólaug hugsaði með sér „Vá! hvernig ætli heimurinn liti út ef allar þær 

kynslóðir sem lifað hafa á jörðinni hefðu gengið um hana eins og við gerum 

nú. En þær höfðu sem betur fer ekki ráðið yfir sömu tækni og þar af leiðandi 

ekki sama eyðingarmættinum og okkar kynslóð.“ 

 

Daníel 

Þetta hafði hann þá upp úr því að fylgja ráðum mömmu. Þetta var ein 

allsherjar klípa! Hann hafði satt að segja ekkert til málanna að leggja. 

Eiginlega var þetta dálítið sorglegt allt saman og varla neitt við þessu að 

gera. Sjálfsbjargarviðleitni mannsins var greinilega komin út í öfgar og hvað 

var þá hægt að kalla hana? Hugsanlega græðgi en honum fannst þetta ekki 

vera alveg svona einfalt. Það brakaði dálítið í heilanum á honum. Hann leit 

út um gluggann og sá fugl sem sat á trjágrein og hallaði undir flatt. Kannski 

átti fuglinn svör við þessu öllu saman. Kannski ættu þeir að skipta um sæti, 

hann og fuglinn. 
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Það sem bjargaði þessu öllu saman þótti honum vera að spjalla við 

Snjólaugu. Hún var eitthvað svo... ólík honum. Hún kom honum á óvart. 

Hann þurfti ekkert að fá lánaðan yddarann hjá henni eða neitt til þess að 

hefja samræðurnar. Það kom einhvernveginn allt af sjálfu sér. Þau voru 

komin í hrókasamræður um fátækt í heiminum sem hann hafði ekki mikið 

pælt í en hún greinilega þeim mun meira. Henni var mikið niðri fyrir og hún 

virtist taka þetta nærri sér. Það var eins og Vesturlandabúar ættu sök á allri 

þessari fátækt og þar með þau líka. 

„Þetta er mjög óréttlátt, þú hlýtur að sjá það. Stór hluti heimsins býr við 

mjög bág kjör. Veistu hvað stór hluti heimsins býr við fátækt?“ 

„Nei, en ég ætti að þekkja þetta, ég er alltaf skítblankur.“ 

„Heyrðu, við erum ekki að tala um blankheit heldur stórkostlegan skort. 

Fólk sem nýtur ekki skólagöngu og hefur ekki tækifæri til þess að gera það 

sem okkur finnst sjálfsagt að gera.“ 

„Ég veit, ég meinti þetta ekki svona bókstaflega, mig langaði bara að sjá 

hvort þú gerðir þér ljóst hvað þetta er alvarlegt.“ 

Tíminn var á enda og Daníel var gjörsamlega búinn að kreista úr sér allt 

sem hann mögulega gat um fátækt í bili. En hann fann að hann var ánægður 

á einhvern hátt. Að hann væri „herra alvarlegur“, það var alveg nýtt. Og svo 

var hann búinn að kynnast svona ljómandi „alvarlegri“ stelpu. Það var enn 

betra. 

 

Snjólaug 

Hún flýtti sér út úr stofunni, staðráðin í því að halda áfram með greinina í 

skólablaðið. Þetta voru áhugaverðar pælingar og það væri best að koma 

þeim sem fyrst niður á blað. Það yrði tími fyrir hana að skjótast á bókasafnið 

eftir frímínútur þar sem hún átti ekki að mæta í næsta tíma fyrr en eftir 

hádegi. Áður en hugurinn fengi að fara á flug varð hún þó að næra 

líkamann. Mötuneytið var eins og fuglabjarg en henni tókst einhvern veginn 

á ná sé í drykk og finna sæti. Hún var nýbyrjuð í skólanum og þekkti sárafáa. 

Reyndar var hún óvön slíku margmenni enda hafði hún lengst af alið 

manninn í litlu sjávarþorpi. Hávaðinn hafði sína kosti og henni fannst gaman 

að ímynda sér að hún væri fugl að virða fyrir sér hina skrautfuglana. Þarna 

var strákurinn, Daníel hét hann víst. Hann var glæsilegur eins og fálki og það 

virtist vera sægur af hnarreistum kvenfuglum í kringum hann. Einhverra 

hluta vegna fannst henni óþægilegt að sjá hann í þessum hópi og fann 

skyndilega þörf hjá sér fyrir að fara. Hún pakkaði því nestinu sínu saman í 

flýti og yfirgaf matsalinn. 
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Bókasafnið var ólíkt matsalnum, með sinni þungu lykt og rólegheitum. 

Hún var dálítið hissa á sjálfri sér að þurfa endilega að láta sig hverfa þegar 

hún sá Daníel. Strákar höfðu venjulega ekki þessi áhrif á hana sem var gott, 

eða það hafði henni fundist hingað til. En smám saman hægðist á 

hjartslættinum og hún náði að einbeita sér að greininni. 

 

Daníel 

Þó svo að dagurinn hefði byrjað vel fór einhvern veginn allt í gamla farið 

upp úr hádeginu. Hann hafði verið að slæpast með Tóta og Kjarra megnið af 

deginum og endað á því að fara í sund með þeim og fleiri krökkum. Hann 

hafði sífellt verið skima eftir því hvort hann sæi Snjólaugu en hún virtist hafa 

gufað upp. Nú var komið kvöld og hans tími í þann veginn að renna upp. 

Það var ótrúlegt hvað hann gat verið skarpur á þessum tíma sólarhringsins. 

Herbergið hans var notaleg ruslakompa þar sem hann hafði allt til alls. 

Mamma kallaði það laupinn sem er nafnið á hreiðri hrafnsins. Hann bjó hjá 

mömmu sinni, hafði verið lítill þegar foreldrar hans skildu og nú mundi hann 

varla eftir hamingjudögum fjölskyldunnar. Í staðinn hafði hamingja hans 

verið tvöföld þar sem foreldrarnir dekruðu við hann til skiptis enda 

einkabarn þeirra beggja. Pabbi var fínn náungi, aðeins of ungur í anda 

miðað við hvað hann var orðinn gamall, fannst honum. Daníel vissi þó að 

hann gat verið ánægður með pabba sinn ef hann miðaði hann til dæmis við 

pabba Kjarra vinar síns. Sá skaust, í jakkafötum með skjalatösku, út í bíl á 

hverjum morgni. Enda þótt maður kæmist ekki í mjög náið samband við 

pabba hans Kjarra, átti hann allavega nóga peninga. Daníel hafði stundum 

notið góðs af því og það var satt að segja ekki amalegt að eiga besta vin sem 

átti ríkan pabba. Nei, það gekk ekki að reyna að bera þá tvo saman. 

Hann hallaði sér aftur í stólnum og áður en hann vissi af var hann farinn 

að aka um á opnum blæjubíl með Tóta, Kjarra og nokkrum vinkonum. Sólin 

skein og sló bjarma sínum á allt sem á vegi hennar varð. Hann ók eða flaug 

yfir stokka og steina, ofan í vatn og og yfir gjár. Krakkarnir hlógu og fífluðust 

og satt að segja þurfti hann ekki að hafa mikið fyrir akstrinum, bíllinn 

liðaðist einhvern veginn áfram. Þau óku niður í sjóinn og allt umhverfis þau 

voru litríkir kóralar sem fönguðu athygli þeirra. Þetta var svo fögur sjón að 

þögn sló á hópinn. Allt í einu sá hann hana þar sem hún stóð náföl og starði 

fram fyrir sig. Hann yfirgaf bílinn, vini sína og öryggið, synti til hennar og tók 

í hönd hennar og sagði. „Get ég eitthvað hjálpað þér, Snjólaug?“ 
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II Kafli 

 

Sigríður gekk inn í stofuna og beið þess að nemendur kæmu sér vel fyrir. 

„Jæja krakkar, nú er komið að því að vinna fyrsta verkefnið sem er einfalt en 

þó um leið flókið:“ 

 

Að skoða og endurskapa heiminn 

 

Í þessu verkefni er ætlunin að skoða hvernig jörðin lítur út. Til þess að 

gera það er gott að hafa kort við höndina en ef til vill er ennþá betra að 

fara á netið og sækja þar forrit sem heitir Google Earth. Í forritinu er hægt 

að skoða raunverulegar ljósmyndir af jörðinni sem við höfum lengst af 

þurft að skoða á teiknuðum kortum. Að því loknu hefst endurgerð eða 

nýsköpun heimsins. Nemendur skapa og lýsa sinni eigin upplifun af 

heiminum. 

 

„Æskilegt er að þið notið ímyndunaraflið til þess að vinna verkefnið og 

finna eitthvað sem þið hafið sjálf áhuga á. Þeir sem eru flinkir að teikna og 

mála geta teiknað upp kort af jörðinni. Þeir sem eru góðir í að vinna með 

tölur geta fundið stærðir og vegalengdir og reynt að koma þeim í skiljanlegt 

form, jafnvel myndrænt. Þeir sem eru góðir í að skrifa texta eða ljóð geta 

gert það. Lestrarhestar geta lesið bækur eins og t.d. Landafræði-maðurinn, 

auðlindirnar, umhverfið sem er þýdd og staðfærð af Jónasi Helgasyni, 

Grænskinnu- umhverfismál í brennidepli í ritstjórn Auðar H. Ingólfsdóttur og 

Umhverfisbókina sem Jóhann Guðjónsson og Eiríkur Jensson þýddu og 

staðfærðu. Þessar bækur eru til á flestum bókasöfnum og þar má einnig 

finna aðrar bækur og upplýsingar um efnið. Það skiptir mestu máli að þið 

takist á við verkefnið sjálf og æfið ykkur í að vinna sjálfstætt. Allir hafa 

eitthvað til málanna að leggja og við verðum öll að reyna að skilja jörðina til 

þess að geta lifað í sátt við hana. Takið ykkur góðan tíma í að ákveða hvað 

þið ætlið að gera og líka í að vinna sjálft verkefnið.“  
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Snjólaug 

Hún skoðaði myndirnar af jörðinni sem sýndu að byggðin var í raun og veru 

aðeins á litlum afmörkuðum svæðum. Aðeins lítill hluti þurrlendis 

jarðarinnar er ákjósanlegur til búsetu. Hún og Daníel höfðu ákveðið að vinna 

verkefnið saman. Hún vissi eiginlega ekki hvað hún var komin út í þar sem 

þau voru nánast aldrei sammála um neitt. En hún sá þó að þetta var 

fljótlegra svona og hann gat satt að segja verið mjög duglegur við að finna 

greinar um umhverfismál sem þau skiptust á að lesa og ræða. Hann gat 

orðið svo uppnæmur yfir því sem hann las.  

„Vá! Um helmingur jarðarbúa býr á 5% þurrlendis og um 90% búa á 

tæplega 20% jarðar. Flestir búa á svæðum þar sem auðvelt er að komast að 

vatni og þar sem jarðvegur er frjósamur. Stórborgir nútímans eru margar á 

frjósömum jarðvegi vegna þess að þar hópaði fólk sig fyrst saman og þar 

hefur því reynst gott að búa. Margar borgir standa við sjó og fljót því þar var 

hægt að flytja vörur í bátum eða skipum eftir að viðskipti hófust.“  

Þetta kom henni svo sem ekki á óvart. „Það þarf nú ekki að leita út fyrir 

landsteinana til þess að sjá þetta, Ísland er nú ekki byggilegt nema að litlum 

hluta og þá helst við sjóinn.“  

„Já, það er rétt hjá þér og hugsanlega leynast tækifæri í því að um 

þriðjungur landsvæða jarðar er enn óbyggður. Sum svæðin eru undir jökli, 

eins og Suðurskautslandið sem er stærra en Evrópa!“  

„Það er ekkert smá! En ég ætla nú að vona að það verði ekki byggilegt í 

bráð frekar en eyðimerkur jarðar eða fjalllendi.“ 

 „,Nei, nei, en finnst þér ekkert merkilegt hvað jarðarbúar hafa sums 

staðar aðlagast erfiðum aðstæðum, eins og t.d. í Andesfjöllum þar sem 10 

milljónir manna búa í þunnu loftslagi í um 2000 metra hæð yfir sjávarmáli!“ 

„Jú, ekki gæti ég búið þar en mannskepnan hefur greinilega mikla 

aðlögunarhæfni“  

Hann hélt áfram „Nú fjölgar fólki hratt í heiminum og aldrei hafa svona 

margir búið á jörðinni í einu svo vitað sé.“ 

„Já, og allt þetta fólk þarf vatn, mat og orku til þess að hita upp húsin sín 

eða elda matinn. Þess vegna hafa margir þurft að sækja inn á áður óbyggð 

svæði jarðar. Fólkið sem býr við svona aðstæður er yfirleitt fátækt og þarf 

að grípa til örþrifaráða til að bjarga sér. Oft virðist ekki vera um neitt annað 

að ræða en að brenna tré og runna og yrkja síðan jörðina en það er kallað 

sviðurækt.“  

„Það er eins og náttúran og maðurinn nái ekki samhljómi því þegar 

fólkinu fjölgar leggur mannkynið sífellt undir sig ný svæði og þá missa ýmis 
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dýr og plöntur heimkynni sín. Þetta er nú eiginlega umhverfisvandinn í 

hnotskurn ekki satt Snjólaug?“ 

„Jú, en það er ef til vill eitt sem er enn verra. Hjá ríkari löndum heims 

hefur safnast fyrir auður, orka, matur og tæknileg þekking. Ísland er eitt 

þessara landa, við erum rík þjóð ef miðað er við heiminn í heild sinni. Þessi 

auður sem er ofaukið meðal ríkra þjóða væri betur kominn hjá fátækari 

þjóðum.“ 

Sigríður kennari var komin til þeirra og lagði orð í belg: „Ég sé að þú ert 

dálítið upptekin af tvískiptingunni ríkar þjóðir annars vegar og fátækar hins 

vegar, Snjólaug, sem er skiljanlegt. En við eigum eftir að vinna verkefni þar 

sem við tökum það fyrir sérstaklega. Nú fer þessum tíma að ljúka og fyrir 

þann næsta langar mig til þess að þið beinið athygli ykkar að lifnaðarháttum 

þeirra, eða okkar, sem byggjum ríkari hluta heimsins. Þessum 

lifnaðarháttum fylgir meinsemd sem almennt kallast mengun. Nánast öllum 

daglegum athöfnum okkar fylgir skaði, eins og jarðvegseyðing sem t.d. 

iðnvæddur landbúnaður veldur í síauknum mæli. Einhver stærsti 

umhverfisvandi sem mannkynið stendur frammi fyrir núna er þó hlýnun 

jarðar sem vísindamenn telja að stafi af mannavöldum.“ 

 

Daníel 

Það kemur alltaf að skuldadögum. Í hverjum einasta áfanga sem hann tók í 

þessum blessaða skóla þurfti hann að leggja á sig ómælt erfiði. Núna var 

þetta dálítið öðruvísi vegna Snjólaugar sem var svo áhugaverð og 

áhyggjufull eða hann vissi ekki hvernig hann átti að orða það. Þar að auki 

var kennarinn, hún Sigríður, að prófa sig áfram með skapandi kennsluhætti. 

Hver vissi nema hann gæti samið lítinn leikþátt um efnið? Hann fann 

reyndar að hann yrði að hafa talsvert fyrir því ef það ætti að verða eitthvert 

vit í slíku verki. Honum fannst fínt að geta borið það sem hann gerði undir 

Snjólaugu „Hlustaðu nú á það sem ég er búinn að skrifa um hlýnun jarðar og 

gróðurhúsaáhrifin með mikilli fyrirhöfn:“ 

 

Hlýnun jarðar merkir að hitastig á jörðinni hækkar en líka að loftslag og 

veður breytast. Í einfaldri mynd verður hlýnunin vegna þess að olía, kol og 

gas, sem eru eldgömul lífræn efni, eru brennd, til dæmis í vélum bifreiða. 

Fyrir 200 milljónum ára er talið að jörðin hafi verið mjög gróðursæl og 

mikið lífrænt efni hafi orðið til. Með tímanum lentu gróður- og dýraleifar 

undir jarðlögum og umbreyttust í olíu, kol og gas, það er að segja orku 

sem nú á tímum er dælt eða grafin upp úr jörðinni. Þegar lífrænt eldsneyti 
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brennur í vélum farartækja, ofnum sem kynda hús eða í verksmiðjum, 

berst efni sem nefnist kolefni út í andrúmsloftið. Þar blandast það við 

súrefni og myndar koltvíoxíð sem er ein aðal  gróðurhúsalofttegundin sem 

berst nú út í andrúmsloftið við stórfelldan bruna okkar mannanna á 

lífrænu eldsneyti. Gróðurhúsalofttegundirnar safnast fyrir í andrúms-

loftinu og mynda hjúp sem hefur verið líkt við gróðurhús. Lofthjúpurinn 

sem umlykur jörðina samanstendur af vatnsgufu og gróðurhúsaloft-

tegundum. 

„Þetta er flott hjá þér Daníel, en er lofthjúpurinn ekki eðlilegur og í raun 

nauðsynlegur til þess að halda jörðinni heitri?“ 

„Jú, ef hann væri ekki til þess að varna því að hitinn sem sólin geislar á 

jörðina endurkastist út í geiminn, væri jörðin um 30˚C kaldari. En hann má 

ekki vera of þéttur vegna þess að þá verður of heitt fyrir lífið á jörðinni. Ef 

hjúpurinn verður of þéttur og það hitnar of mikið getur það endað með því 

að allt vatn gufar upp eins og virðist hafa gerst á plánetunni Venus.“ 

„Úff, vonandi eigum við þó langt í land með það en hjúpurinn þéttist 

samt sífellt vegna of mikillar losunar kolefnis og út í andrúmsloftið.“ 

„Þegar við brennum jarðeldsneyti?“ 

„Já, einmitt, sem eru eldgamlar plöntuleifar.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 Gróðurhúsaáhrifin – mikið einfölduð skýringarmynd (ath. hlutföll eru ekki 
rétt), höf. Margrét Eymundardóttir og Eyrún Úa Þorbjörnsdóttir 
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„Ef það hlýnar hratt er mikil hætta á að lífverur deyi út þar sem þær hafa 

ekki ráðrúm til þess að bregðast við breytingunum í tíma. Og ef það heldur 

áfram að hlýna halda jöklar á jörðinni áfram að bráðna og yfirborð sjávar 

hækkar með þeim afleiðingum að stór landsvæði fara í kaf ekki síst borgir og 

byggð svæði sem oft eru við sjó.“ 

„Já, einmitt því þar eru ákjósanlegustu svæðin og flestir íbúar heimsins 

búa þar. Það leysir eiginlega vandann.“ 

„Meinarðu að þá fækki mannkyninu? Það er dálítið harðneskjuleg leið til 

þess að leysa vandann Daníel. Nú er einmitt talið að hlýnun jarðar bitni 

harðast á að fátækustu þjóðum heims.“ 

„Já, nei, auðvitað meinti ég það ekki bókstaflega en hitamælingar sýna 

að jörðin er sífellt að verða heitari og jöklar bráðna nú hraðar en þekkst 

hefur áður. Þau dýr, sem hafa lifað í köldu loftslagi, reyna að færa sig norðar 

á hnöttinn til þess að halda í þær aðstæður sem hefur tekið þau langan tíma 

að aðlagast.“ 

„Já, hitabreytingarnar eru þegar byrjaðar að bitna á dýrum og mönnum.“ 

 

Snjólaug 

Þetta var ágætis byrjun fannst henni, verkefnið var komið vel af stað og hún 

var bæði þreytt og ánægð. Veðrið var nógu gott fyrir göngutúr og það var 

freistandi að fara aðeins út áður en hún færi að læra. Þó hún væri nýlega 

flutt í bæinn hafði hún komið sér upp hring sem hún gekk gjarnan. Að 

heiman og niður að sjó, meðfram honum góða stund og síðan aftur heim. 

Eiginlega var hún að hringsóla á meðan hún hugsaði í hringi. Hringur hefur 

hvorki upphaf né endi. Hann byrjar hvergi og endar hvergi. Hún hugsaði um 

hringferla náttúrunnar eins og t.d. árstíðirnar. Hvernig lífið fæðist á vorin, 

dafnar á sumrin, hrörnar á haustin og deyr á veturna. 

Hún settist niður við lærdóminn og byrjaði þar sem frá var horfið. Þau 

Daníel höfðu rætt um að bruni á lífrænu eldsneyti, eins og olíu, ylli 

gróðurhúsaáhrifum og hlýnun jarðar. En hvað var það nákvæmlega sem 

gerðist? 

Hún leitaði á netinu og fletti upp í bókum. Í efnafræði hafði hún lært um 

formúlur og hegðun efna og hafði með því öðlast meiri skilning á 

hringrásum jarðar. Til þess að skilja hringrásir efna á jörðinni fannst henni 

ágætt að hugsa um vatnshringrásina. Vatn fellur til jarðar sem regn eða 

sjnór, smýgur niður í jörðina eða rennur í ám og lækjum í stöðuvötn eða til 

sjávar. Gufar síðan upp aftur þangað til hringrásin hefst á ný og það byrjar 

að rigna eða snjóa. 
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En það sem gerist við bruna jarðeldsneytis er í aðalatriðum að 

lofttegund, sem nefnist koltvíoxíð, losnar úr í andrúmsloftið. Þessi 

lofttegund myndast á þann hátt að eitt kolefnisatóm binst tveimur 

súrefnisatómum og hefur því efnafræðiformúluna CO₂. Plöntur, bæði í sjó 

og á landi nota koltvíoxíð til ljóstillífunar. Hvað var aftur ljóstillífun? Jú, 

grænar plöntur mynda lífræn efnasambönd úr vatni og koltvoxíði fyrir 

tilstuðlan sólarorku og það kallast ljóstillífun. Þannig nærast grænu 

plönturnar, með því að taka til sín CO₂ en skila í staðinn súrefni frá sér. 

Menn og dýr anda súrefninu úr andrúmsloftinu að sér en koltvíoxíði frá sér. 

Með því er hægt að tala um hringrás efnisins CO₂. En þegar jurtaleifar úr 

fyrndinni sem hafa umbreyst af völdum lífefnafræðilegra hvarfa og 

jarðfræðilegra afla, í kol, olíu og gas eru svo brenndar í stórum stíl verður til 

svokölluð aukalosun. Gömlu jurtaleyfarnar skila aftur frá sér koltvíoxíði en 

ekki súrefni þegar þær eru brenndar, t.d. í vélum bifreiða, í nútímanum.  

 

Mynd 4 Einföld skýringarmynd af gróðurhúsaáhrifunum, höf. Margrét Eymundar-
dóttir 
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Þannig eykst koltvíoxíð í andrúmsloftinu en það er aðalgróðurhúsa-

lofttegundin og á stærstan hluta í hjúpnum sem hefur myndast í 

háloftunum og hindrar hitann í að komast út. 

Snjólaug teiknaði hringrásina upp í grófum dráttum, annars vegar 

náttúrlegu hringrásina og bætti síðan við því sem veldur aukningu 

koltvíoxíðs í andrúmsloftinu með rauðum lit. Aukningunni sem verður við 

bruna jarðeldsneytis, sérstaklega meðal ríkari þjóða heims, og er af manna 

völdum. Ekki má heldur gleyma aukningu koltvíoxíðs í andrúmslofti sem 

hefur orðið vegna þess að skógar eru ruddir, sérstaklega regnskógarnir sem 

hafa verið kallaðir lungu jarðar. Þar með útrýma menn stærstu grænu 

plöntunum sem annars tækju til sín koltvíoxíð og sendu frá sér súrefni við 

ljóstillífun. 

 

Daníel 

Hann stóð á tröppum ókunnugs húss og hringdi bjöllunni. Nú var að duga 

eða drepast. Blóðið ólgaði í æðum hans, það var svo margt sem hann 

langaði til að segja Snjólaugu. Hann var búinn að lesa margt spennandi og 

leið eins og töframanni sem gæti sagt „hókus pókus, sjáðu nú og hlustaðu!“ 

Á meðan hann stóð og beið, viku töfrarnir fyrir raunveruleikanum sem 

birtist honum í gamalli útidyrahurðinni fyrir framan hann og rigningunni. 

Fullorðinn maður kom til dyra. 

„Hæ, er Snjólaug heima?“ 

„Já, en hver er það sem spyr?“ 

„Ég heiti Daníel og er skólabróðir hennar.“ 

„Sæll, Völundur heiti ég og er faðir Snjólaugar.“ 

„Við erum að vinna saman verkefni í umhverfisfræði og hún bauð mér 

hingað...“  

„Já, gjörðu svo vel og gakktu í bæinn.“ 

Snjólaug kom og benti honum á að koma inn í borðstofu þar sem hún sat 

við tölvu og var að vinna. Stofan var íburðarlítil en snotur. Allt var svo rólegt 

á heimilinu að Daníel fannst eins og tíminn stæði kyrr. 

„Ég hef verið að skoða merki um loftslagsbreytingar.“ Daníel kom sér 

beint að efninu. „Loftslagskerfi jarðar er mjög flókið fyrirbæri og virkar eins 

og risavaxin hitadreifivél sem er drifin áfram af hringrásum í lofthjúpi og sjó. 

Mest áberandi merki um loftslagsbreytingar er náttúrlega þetta sem við 

vitum með hitann sem fer hækkandi. Mörg hitamet voru slegin árið 2010 en 

þá fór hitinn til dæmis í 53,5  ͦC í Pakistan. Og marsmánuður árið 2015 var sá 
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heitasti í heiminum síðan mælingar hófust, árið 1800. Áhrifin koma líka fram 

í annars konar veðurfarsbreytingum, aukinni illviðratíðni og tíðari 

hitabylgjum og skógareldum sem fylgja í kjölfarið. Þegar jöklarnir bráðna 

hækkar sjávarstaðan og hættan á flóðum eykst.“ 

„Já, ég hef líka verið að skoða hlýnun sjávar,“ sagði Snjólaug. „Það hafa 

orðið talsverðar breytingar á vistkerfum í sjónum hér við land. Selta sjávar, 

súrefnismagn og straumhringrás sjávar hafa líka breyst vegna hækkandi 

hitastigs. Ennfremur veldur aukið magn koltvíoxíðs í andrúmslofti því að 

sjórinn hefur súrnað. Breytingar á ísþekjunni í Norður- Íshafinu hafa áhrif á 

lífríkið þar. Dýrategundum í útrýmingarhættu fjölgar stöðugt.“ 

„Þú hefur aldeilis verið dugleg, Snjólaug, en finnst þér ekki merkilegt 

hvað breytingarnar eru nálægt okkur. Í lífríki hafsins við Íslandsstrendur 

hafa til dæmis loðnan og sandsílið leitað norðar. Ferðir þeirra stjórnast mest 

af straumum og hitastigi sjávar. Margar aðrar fisktegundir og reyndar 

fuglategundir líka hafa fært sig norðar og framandi tegund eins og makríll er 

farin að veiðast í stórum stíl á íslenskum hafsvæðum.“ 

„Ég er komin með hugmynd um hvernig við getum unnið verkefnið 

Daníel.“ 

„Nú hvernig?“ 

„Mér datt í hug að halda veðurdagbók.“ 

„Af hverju veðurdagbók?“ 

„Ég meina, fólk talar ekki um annað en veðrið.“ 

„Já, það er frábært. Ég skil ekki af hverju það er ekki meira um 

veðurdagbækur. Þær ættu að vera metsölubækur fyrir hver jól.“ 

„Og svo var líka einn sjómaður heima alltaf að tala um að veðrið hefði 

breyst svo mikið síðan hann var ungur.“ 

 

Snjólaug 

Hún var farin að velta því fyrir sér hvort Daníel ætlaði ekki að fara að drífa 

sig en hann sýndi ekki á sér neitt fararsnið. Það endaði með því að honum 

var boðið að borða með þeim og þau fóru öll að spjalla saman. Pabbi og 

mamma fóru að segja þeim frá því að umhverfisfræðin hefði ekki verið til 

þegar þau voru ung. Hún ætti reyndar rót sína í umhverfisvakningu í 

Bandaríkjunum í lok 19. aldar og upp úr henni hefði náttúrusiðfræðin 

þróast. Fyrsti þjóðgarðurinn, Yellowstone, var til dæmis stofnaður árið 

1872. 
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Þessi vakning náði svo hingað til lands snemma á 20. öld, Sandgræðsla 

Íslands var stofnuð 1907 vegna örfoka lands og fyrsti þjóðgarðurinn var 

stofnaður á Íslandi árið 1930 á Þingvöllum. Það var þó ekki fyrr en um 1960 

sem hugmyndir náttúrusiðfræðinnar náðu almennri athygli í heiminum 

vegna baráttu gegn notkun skordýraeitursins DDT. Umhverfisfræðin varð 

síðan til vegna aukinnar mengunar og vaxandi umhverfisvanda á síðari hluta 

20. aldar. Í raun eru margar fræðigreinar sem koma inn í umhverfisfræðina 

til þess að hægt sé að ná utan um allt sem snertir umhverfið og verndun 

þess. Auk þess er félagsleg og pólitísk umræða, á breiðum grunni, 

nauðsynleg til þess að hægt sé að leysa mörg umhversvandamál sem virða 

engin landamæri en varða hagsmuni og lífsafkomu mannkynsins í heild. „En 

hvað er eiginlega til ráða?“ spurði Daníel. „Það að er engin ein leið sem er 

fær en sumum þykir gott að myndgera hluti til þess að skilja þá betur,“ 

svaraði Völundur. „Sumir tala um Gaiu sem er nafn á grískri gyðju og hefur 

orðið tákn fyrir hina lifandi jörð. Segja má að Gaia sé ljóðræn myndlíking 

fyrir jörðina. Myndlíking felur í sér að mynd er notuð til þess að tákna hlut 

eða verknað til dæmis í dæmisögum eða ljóðagerð. Sömuleiðis eru ýmsir 

dauðir hlutir persónugerðir eins og þegar sagt er að sjórinn sé stilltur eða 

sólskinið glatt. Sumir vilja jafnvel persónugera eldfjöllin eins Heklu og Kötlu 

og sjá þær fyrir sér sem persónur, eða skessur, sem ausa reglulega úr 

skálum reiði sinnar. Hugmyndir manna um að jörðin sé lifandi eiga sér langa 

sögu og eiga meðal annars rætur að rekja til grískrar heimspeki. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 Heima hjá Snjólaugu, höf. Margrét Eymundardóttir 
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Gaia nær yfir allt yfirborð jarðar land og sjó, með öllu því lífi sem á henni 

er, og kallast lífhvolf. En Gaia nær líka niður í jörðina og hátt upp í háloftin 

ásamt þeim efnafræðilegu kerfum og hringrásum sem hafa haldið henni á 

lífi í meira en þrjá milljarða ára. Þegar öll kerfi Gaiu eru skoðuð og sett í 

samhengi hvert við annað virðist hún svo listilega saman sett að hjá því 

verður ekki komist að líta svo á að rökrétt hugsun liggi að baki henni. 

Þeir sem persónugera jörðina og kalla hana Gaiu telja að hún hafi mikið 

fyrir því að viðhalda hringrásum eins og kolefnishringrásinni og sé nú bæði 

orðin heit og þreytt og sumir telja að ekki verði aftur snúið í þeirri þróun 

sem er að verða á jörðinni. En þá er gott að hafa í huga að hvert augnablik 

er nýtt og við höfum alltaf tækifæri til þess að bæta okkur.“ 

Snjólaug horfði í kertislogann og naut þess að vera heima með 

fjölskyldunni. Hún var vön sögunum hans pabba og fannst hún verða aftur 

lítil þegar hann sagði frá. Hann og mamma voru mikið fyrir það að spjalla 

saman. Nú var Daníel með þeim eins og ekkert væri sjálfsagðara og henni 

fannst hún vera farin að kynnast honum dálítið. 

 

Daníel 

Klukkan var orðin margt þegar hann hjólaði loks heim á leið. Þetta hafði 

verið svo notaleg kvöldstund með Snjólaugu og foreldrum hennar. Hann 

smellpassaði inn í fjölskylduna, fannst honum. Reyndar fékk hann oft þá 

tilfinningu að hann ætti vel heima við alls kyns ólíkar aðstæður. Líklega hafði 

hann góða aðlögunarhæfni. En núna langaði hann að ræða þessi mál við 

mömmu sína. Hún vissi svo ótrúlega margt. 

Hann kom við í eldhúsinu og náði sér í jógúrt áður en hann leitaði 

mömmu uppi. Hún lá uppi í sófa og var að lesa. 

„Hvað er hægt að gera til þess að jörðin hætti að hitna, mamma? 

„Þú ræðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur, Daníel.“ 

„Nei, ég veit það en ég er ekkert að stytta mér leið. Ég er búinn að hugsa 

um þetta lengi, lesa mér til og ég veit ekki hvað. Þetta er bara svo flókið þó 

svo að það líti út fyrir að vera einfalt.“ 

„Þetta er spurning sem margir velta fyrir sér en því miður er ekki til neitt 

eitt svar við henni. Hugsanlega er þó til eitt stórt svar til við hlýnun jarðar og 

fleiri umhverfismálum. Það svar felst í orðunum sjálfbær þróun sem þýðir í 

raun að við sem núna búum á jörðinni eigum að reyna eins og við getum að 

skila henni til barna okkar og barnabarna eins og við tókum við henni.“ 

„Ég er búin að læra eitt í þessari viku, veistu hvað það er?“ 
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„Nei, Daníel, ég veit það ekki.“ 

„ Ég held að við verðum að passa okkur á því að líta ekki svo á að orðið 

sjálfbær merki að þetta gerist að sjálfu sér. Þvert á móti segir þetta hugtak 

okkur að við verðum að gæta okkar og menga ekki meira en þegar hefur 

verið gert, svo að jörðin með öllu sínu lífi og flóknu kerfum geti borið sig 

sjálf.“ 

„Já, það er mjög mikilvægt að vera vakandi og það eru vissulega til mörg 

lítil svör við umhverfisvandamálum sem hugsuðir og frumkvöðlar eru sífellt 

að finna upp. Það þurfa allir að hjálpa til við finna fleiri lítil svör. Ég hef 

tileinkað mér nokkrar „grænar“ hugmyndir sem er auðvelt að gera að sínum 

og þróa frekar.“ 

Humyndir mömmu voru meðal annars: 

 

 Að nota gamalt dót og föt lengur og betur. 

 Að gefa það sem við notum ekki lengur til annarra í stað þess að 

henda því. 

 Gamalt dót og föt geta einnig verið efniviður í nytjahluti, eins og t.d. 

innkaupapoka sem sparar plastpokanotkun. 

 Að nota plast og pappír í lágmarki vegna þess að plast er unnið úr 

olíu og pappír úr trjám. 

 Að flokka sorp og endurnýta það eins og hægt er. 

 Að kaupa minna af vörum og fara sparlega með rafmagn og vatn. 

 Að ganga, hjóla og nota strætisvagna í stað þess að keyra um á 

einkabíl. 
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III Kafli 

 

„Ég er mjög ánægð með hvernig þið túlkuðuð síðasta verkefni á 

mismunandi hátt og þar sem það gekk svona ljómandi vel verðið þið ekki í 

vandræðum með það næsta.“ Sigríður kennari var mætt með verkefni 

númer 2. Nú átti að: 

 

Bera saman gamla og nýja heimsmynd 

 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að bera heiminn eins og hann leit út fyrir 

100 árum saman við núverandi heimsmynd. Það getur verið erfitt að segja 

nákvæmlega til um hvernig heimsmyndin var fyrir 100 árum en við getum 

dregið ályktanir af því sem við lesum í bókum og blöðum og skoðum á 

myndum. Einnig höfum við tölfræðilegar upplýsingar eins og til dæmis um 

fólksfjölgun og vöxt borga á jörðinni á þessum tíma. 

 

„Finnið eitthvað sem þið hafið sérstakan áhuga á og skoðið það í nútíð 

og fortíð. Dæmi um það sem hægt er að fjalla um eru fjölskyldur og 

fjölskyldumynstur. Ef þið farið inn á Íslendingabók getið þið t.d. séð hvað 

forfeður ykkar áttu mörg börn. Þið getið líka til dæmis fundið einhvern stað 

eða borg og skoðað hvernig hann hefur breyst á einni öld. Sums staðar hafa 

landamæri breyst vegna átaka og síðast en ekki síst hefur jörðin víða látið á 

sjá vegna ofnýtingar auðlinda. Bækur sem þið getið leitað í eru þær sömu og 

í fyrsta verkefni en núna getið þið bætt við einni bók sem heitir Kompás- 

handbók um mannréttindafræðslu fyrir ungt fólk. Höfundar bókarinnar eru 

margir en ritstjórar íslenskrar útgáfu eru Aldís Yngvadóttir og Tryggvi 

Jakobsson. Munið að velja eitthvað sem þið hafið áhuga á og eruð góð í að 

fjalla um því þá gengur ykkur vel. 

 Í þessu verkefni gildir það sama og í því síðasta, að nota ímyndunaraflið 

til þess að finna aðferð og efnivið sem þið hafið sjálf áhuga á. Finnið hvar 

þið eruð sterk á svellinu og notið hæfileika ykkar. Það er samt sem áður 

grundvallaratriði að finna útgangspunkt og til þess þurfið þið að nota 

heimildir. Þið getið t.d. farið inn á vísindavef Háskóla Íslands, visindavefur.is, 

þar sem sérfræðingar á ýmsum sviðum svara ólíkum spurningum. 
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Eins og þið vitið nú, byggir hugmyndafræði umhvefisfræðinnar á 

sjálfbærri þróun. Markmiðið með sjálfbærri þróun er að skila jörðinni til 

afkomenda okkar í góðu ásigkomulagi til þess að þeir hafi möguleika á að 

afla sér lífsviðurværis í framtíðinni, eins og minnst var á í síðasta verkefni. 

Þetta markmið verður fyrst og fremst að grundvallast á þremur 

meginstoðum, efnahagslegri, samfélagslegri og vistfræðilegri. Án þessara 

stoða er erfitt að sjá að árangur geti náðst í að tryggja og bæta tilvist 

mannkynsins á jörðinni um ókomna tíð í sátt við umhverfið. Efnahagslega 

stoðin byggist á því að viðhalda og bæta efnahag þjóðanna, ekki síst hinna 

fátækustu, og tryggja að fólk hafi atvinnu og nóg að bíta og brenna. 

Samfélagslega stoðin á að stuðla að því að viðhalda og efla samfélagsleg 

málefni og jöfnuð og vernda menningu og menningararf allra þjóða. Sumir 

vilja reyndar hafa menningarlega stoð sem fjórðu undirstöðuna. 

Vistfræðilega stoðin snýr að því að viðhalda heilbrigði jarðarinnar, 

líffræðilegum fjölbreytileika og náttúruauðlindum. 

Eftir að hafa leyst fyrsta verkefnið vitum við dálítið um vistfræðilegu 

stoðina og hvað það skiptir miklu máli að jörðin viðhaldi kerfum sínum og 

hringrásum. Það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir sambandinu milli 

vistfræðilegra takmarkana og efnahags. Þetta samband hefur að öllum 

líkindum verið þekkt frá örófi alda eins og orðatiltækið „eyðist það sem af er 

tekið“ vitnar um. Það hversu gjörn við erum á að hunsa varnaðarorð sem er 

ennfremur að verða áberandi löstur of bjartsýns mannkyns, má einnig lesa 

úr grískru goðsögunni um Kassöndru. Guðinn Apollo girntist Kassöndru og 

gaf henni spádómsgáfu til þess að heilla hana. En þar sem Kassandra vildi 

ekkert með hann hafa þrátt fyrir gjöfinna, lagði Apollo á hana þá bölvun að 

enginn myndi hlusta á varnaðarorð hennar varðandi framtíðina. Hugmyndir 

um að náttúran setji fólksfjölgun mörk er heldur ekki ný af nálinni. Srax um 

árið 1800 setti Malthus fram með kenningu sína sem í stuttu máli gengur út 

á að fólksfjöldi á ákveðnu svæði takmarkist af náttúruauði þess. Í seinni tíð 

hafa komið fram fleiri kenningar sem sýna fram á takmarkanir 

náttúruauðsins gagnvart ofnýtingu mannkynsins. 

Hinar tvær stoðirnar, sú efnahagslega og sú samfélagslega tengjast hvor 

annari sterkum böndum. Þær snúa að því að mörkuð sé skýr, heilbrigð 

stefna í efnahagsmálum heimsins og að stuðlað sé að auknum jöfnuði, 

félagslegu öryggi og réttlæti um allan heim. Öll eru þessi hugtök pólitísk og 

því deildar meiningar um innihald þeirrra. Það leysir okkur þó ekki undan 

þeirri skyldu að gaumgæfa þessi mál á eins hlutlægan hátt og við getum. Nú 

ætlum við að líta betur á þær stoðir sjálfbærrar þróunar sem snúa að 

efnahagslegri og félagslegri tilvist manna.“ 
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Snjólaug 

Það var órói í hópnum. Nú var komið að því að byrja á nýju verkefni og finna 

sér fast land undir fótum. Snjólaug var ekki viss hvernig hún átti að snúa sér 

í þessu. Daníel var ekki mættur enda var ekkert sjálfgefið að þau ynnu þetta 

verkefni saman. Hún var nýbyrjuð að prjóna peysu og þóttist vera að hugsa 

um leið og hún prjónaði. Flestir héldu áfram að vinna með þeim sem þeir 

höfðu unnið með síðast. Á endanum var kominn ágætur vinnufriður í 

kennslustofunni. 

Áður en hún vissi var hún í þungum þönkum um hnattvæðingu. „Fólk, 

þar á meðal ég sjálf, flýgur með flugvélum og notar tölvur, net og síma til 

þess að hafa samskipti við fólk í öðrum heimsálfum. Efnahagskerfi landa 

tengjast sífellt meira og nú er það orðið þannig að maður veit ekki alltaf 

hvaðan maturinn sem maður borðar kemur eða fötin sem maður klæðist. 

Þeir sem helst njóta hnattvæðingarinnar eru þeir sem eiga peninga til þess 

að ferðast, eiga tölvur eða eru í viðskiptum. Stærstur hluti jarðarbúa á enga 

möguleika á að njóta kosta hennar.“ Snjólaug hafði komist að því þegar hún 

var að vinna greinina um fátækt fyrir skólablaðið að margar fátækar þjóðir 

verða fyrir barðinu á frjálsum viðskiptum vegna þess að fjölþjóðlegu 

fyrirtækin sem eru starfrækt í löndum þeirra hugsa fyrst og fremst um eigin 

hag. Nýlega hefur komið í ljós að mörg voldug fjölþjóðleg fyrirtæki reyna að 

komast hjá því að greiða skatta en laumast með gróðann í skattaskjól. 

Sjálfstjórn þjóða minnkar þegar stóru fyrirtækin verða svo voldug að þau 

fara að stjórna í löndunum þar sem þau eru með rekstur. Efnahagsmálin 

geta orðið svo fyrirferðamikil í stjórnun fyrirtækjanna, og um leið landanna, 

að lítið tillit er tekið til félagslegrar velferðar og jafnaðar. 

Fyrirtæki sem stunda hnattræn viðskipti eru kölluð fjölþjóðleg. Þau eru 

oftast í eigu einkarekinna hlutafélaga og bera því takmarkaða ábyrgð á 

réttindum fólks og mannréttindum. Oftar en ekki greiða fyrirtækin miklu 

lægri laun í fátækari ríkjum heims en fyrir samskonar störf á Vesturlöndum. 

Oft brjóta þau grundvallarmannréttindi á starfsfólki sínu. Hún hugsaði um 

fréttirnar sem hún hafði séð í sjónvarpinu af fólki sem var „lokað inni“ við 

fatasaum eða skógerð hjá stórum fyrirtækjum. Henni fannst þetta ekki vera 

neitt ólíkt þrælahaldi sem þó var búið að banna fyrir meira en hundrað 

árum.  

 

Daníel 

Það var leiðigjarnt að liggja heima með hita, sérstaklega þegar maður var 

farinn að hressast. Daníel hafði fengið veirusýkingu og eina lausnin við 

henni var að liggja flatur í nokkra daga. Fyrst hafði hann sofið mikið og ekki 
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opnað tölvuna en nú var hann farinn að fylgjast með lífi fólksins í kring um 

sig og taka þátt í því á samfélagsmiðlunum, eins og þeir voru kallaðir. Hann 

gat allt eins verið staddur á Indlandi að spjalla við vini sína eins og heima hjá 

sér, vegna netsins, þessarar snilldar sem hann gæti ekki verið án. Hann hafði 

fengið skilaboð frá skólafélögunum um eitt og annað auk þess sem Snjólaug 

hafði sent honum línu. Hún sagði honum frá nýju verkefni í 

umhverfisfræðinni sem hét: Að bera saman nýja og gamla heimsmynd. 

Þetta hljómaði svo sem sakleysislega en hann grunaði að það héngi meira á 

spýtunni. „Við vinnum þetta saman, er það ekki?“ sendi hann til baka. 

„Jú, ég er til í það. Ég er búin að skrifa smávegis en væri þakklát fyrir 

hugmyndir og uppbyggilega gagnrýni.“ 

„Ekkert mál, ég er mjög feginn að þurfa ekki að gera þetta einn.“ 

„Jæja, ekki gera þér of miklar vonir. Ég er alveg andlaus núna og það 

þyrfti að krydda þetta með einhverju spennandi efni.“ 

„Ég skal sjá hvað ég get gert. Ég skal reyna að vera hressi gaurinn þó svo 

að ég sé veikur.“ 

„Ég sendi þér þetta þá, ásamt mynd sem ég rissaði upp.“ 

Þrátt fyrir hnattvæðinguna og möguleikana sem eru fyrir hendi meðal 

þeirra sem eiga peninga þá er það svo að stærsti hluti íbúa heimsins býr 

við fátækt og hefur því lítil tækifæri. Um aldamótin 2000 bjuggu um 80% 

mannkyns í löndum sem kölluð eru þróunarlönd. Orðið, þróunarlönd, er ef 

til vill ekki nógu gott. Það byggir á þeirri hugmynd að löndin séu vanþróuð 

og er líklega arfur frá nýlendutímanum. Fólkið sem býr í þróun-

arlöndunum er að sjálfsögðu afskaplega ólíkt innbyrðis og býr við ólíka 

menningu. En sameiginlegt einkenni þessara þjóða er að meirihluti 

íbúanna býr við örbirgð. Þó er mikill munur á lífskjörum fólks innan 

landanna sem og á milli þeirra. Fjölmennustu lönd heims, Indland og Kína, 

eru bæði flokkuð sem þróunarlönd en þar er hagvöxtur mikill sem þýðir 

að kjö íbúanna eru að batna. Tvær heilar heimsálfur á suðurhveli jarðar, 

Suður-Ameríka og Afríka, eru í heilu lagi taldar til þróunarlanda. Þær eru 

þó mjög ólíkar efnahagslega séð. Í Afríku er að jafnaði lítill hagvöxtur og 

útflutningur þaðan fyrst og fremst fólginn í hráefnum. En í Suður- Ameríku 

eru að minnsta kosti tvö lönd, Argentína og Brasilía sem flytja ekki 

einungis út hráefni heldur eru vörurnar unnar í löndunum sjálfum en 

þannig fæst auðvitað meira fyrir þær. Því miður er gallinn hins vegar sá að 

stór hluti ágóðans af þessari framleiðslu fer til fjölþjóðlegra fyrirtækja sem 

eiga framleiðslufyrirtækin í löndunum. Arðurinn fer því að mestu leyti úr 

landi. 
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Mynd 6 Einföld skýringarmynd af þróunarlöndunum, höf. Hugi Þeyr Gunnarsson 
og Margrét Eymundardóttir 

Daníel las þetta yfir og sá að þetta verkefni yrði jafnvel erfiðara 

viðureignar en hlýnun jarðar, að minnsta kosti fyrir hann. En þar sem 

Snjólaug hafði verið svona dugleg varð hann að koma með einhverjar 

tillögur. Það kom fram í texta Snjólaugar að talsverður munur væri á 

löndunum sem kölluð eru þróunarlönd og honum fannst því mikilvægt að 

sjá hvað stæði á bak við orðið þróun. Hann leitaði á netinu og fann 

umfjöllun um alþjóðlega staðla. Bæði þeir og sjálfbærnivísar eru notaðir til 

þess að mæla stöðu landa. Það er mismunandi hvað staðlarnir mæla. Sumir 

mæla lífslíkur, aðrir menntun, réttindi mismunandi þjóðfélagshópa, stöðu 

kvenna, útbreiðslu sjúkdóma og hungur svo eitthvað sé nefnt. Hann komst 

að því að svokallaður HDI staðall segði til um efnahagslega þróun og þau 

lönd sem skora lágt á honum teljast þróunarlönd. HDI er skammstöfun fyrir 

human development index og kallast staðallinn á íslensku vísitala um þróun 

lífsgæða. Daníel fann einnig annan áhugaverðan staðal, TEF staðalinn eða 

total ecological footprint sem þýða mætti á íslensku sem heildrænt vistspor. 

TEF vísirinn segir til um umhverfislegt burðarþol og vistfræðileg friðlönd 

einstakra landa. Hann komst einnig að því að allmörg lönd sem eru ofarlega 

á HDI listanum, og eru þar með efnahagslega þróuð hafa háan TEF vísi, eða 

hátt vistspor. Það að hafa hátt vistspor er ekki gott og þær þjóðir sem búa 
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við slíkt geta ekki reitt sig á umhverfislegt burðarþol eigin lands í framtíðinni 

til þess að viðhalda efnahagslegri þróun, ekki nema auðvitað að þeim takist 

að lækka vistsporið. Daníel sendi það sem hann hafði skrifað og lagði sig 

síðan. 

 

Snjólaug 

Það var greinilegt að Daníel var að hressast. Innlegg hans var eins og 

vítamínsprauta. Henni fannst svo merkilegt að það væri verið að finna 

aðferðir til þess að mæla sjálfbærni þjóða. Hún vissi að það væri hefð fyrir 

því að mæla hagvöxt og hún taldi að sjálfbærnimælingar hlytu að vera 

einskonar svar við þeim mælingum. Hún hafði lesið að eftir seinni 

heimstyrjöldina hafi hagvöxtur verið meginmarkmið hagstjórnunar. Hún 

hugsaði með sér, „hagfræðin segir: hagur þjóða á að vaxa, einkum með 

auðlindanýtingu en umhverfisfræðin svarar á móti: náttúran setur 

hagvextinum mörk.“ Auðvitað var þetta ekki alveg svona einfalt. Hagfræðin 

mælir ekki bara flæði peninga, heldur einnig þarfir mannsins. En hverjar 

voru raunverulegar þarfir mannsins og hvers vegna var svona mikill munur á 

auði og  aðstöðu þjóða? 

Hún settist niður í eldhúsinu og horfði í kringum sig eins og hún væri að 

leita að svarinu. Hún kíkti inn í skáp og fann rúsínur og te, hitaði sér vatn. 

Hún var í einhvers konar leiðslu þar sem hugsanir hennar náðu óvæntu 

sambandi við hlutina í kringum hana. Skyndilega rann upp fyrir henni ljós: 

Eldhúsið var fullt af vörum sem eitt sinn voru kallaðar nýlenduvörur. Flest 

þau lönd sem nú eru fátæk og við köllum þróunarlönd voru áður fyrr kölluð 

nýlendur og voru háð einhverju Evrópuríki. 

Pabbi kom inn í eldhús og þau byrjuðu að spjalla saman. „Veistu hvernig 

þetta byrjaði með nýlendurnar pabbi?“ 

„Já, ég veit að nýlendustefna Evrópuríkja hófst á síðari hluta 15. aldar og 

stærstu Evrópuríkin eignuðu sér lönd í öðrum heimsálfum og heimtuðu frá 

þeim matvæli og annað hráefni. Það hefur verið kallað nýlendustefna þegar 

stefna ríkis beinist að því að ná valdi yfir máttarminni þjóðum. Nýlendueign 

Evrópuríkja lagði grunninn að ríkdæmi þeirra og er talin vera undirstaða 

iðnbyltingarinnar sem hófst á síðari hluta 18. aldar í Bretlandi. Evrópuríkin 

gátu einnig notað nýlendurnar sem markaði til þess að selja sínar eigin 

vörur. Til dæmis gátu Bretar sem voru búnir að iðnvæðast, framleitt 

verksmiðjuofna bómull og selt hana, nýlenduþjóð sinni Indverjum, með 

þeim afleiðingum að hinn mikli handvefnaður Indverja dróst verulega 

saman á 19. öld.“ 
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„Að hugsa sér, svona byrjaði arðránið og því er viðhaldið með því 

fjármálakerfi sem er stjórnað af stjórnvöldum tiltölulega fárra ríkja, 

alþjóðlegum stofnunum og fyrirtækjum.“ 

„Já, það má segja það en á undanförnum áratugum hafa orðið miklar 

efnahagslegar breytingar um allan heim. Með aukinni hnattvæðingu og 

frjálsu flæði peninga efnast fyrirtækin ef til vill meira en einstök ríki eða 

þjóðir. Auðlindir jarðar, og þar með auðurinn, hafa safnast á fárra hendur 

en almenningur í löndunum þar sem auðlindirnar eru, nýtur ekki endilega 

góðs af.“ 

„Mér finnst að allir menn ættu að hafa rétt á því að fá hollan og góðan 

mat, fá læknisþjónustu og fara í skóla.“ 

„Já, það finnst mér líka, Snjólaug mín, en því miður er það ekki svo. 

Algengasta dánarorsökin í heiminum er mikil fátækt eða örbirgð og aldrei 

fyrr hafa tölulegar upplýsingar endurspeglað eins mikið óréttlæti og ójöfnuð 

og nú. Til dæmis búa nú um 75-80% jarðarbúa í þróunarlöndunum en þar er 

þó aðeins um 8% af lyfjamarkaði heims. Fátækt, vannæring og fleiri heil-

brigðisvandamál geta orðið að vítahring sem erfitt getur reynst að rjúfa.“ 

 

Daníel 

Eftir frábæra helgi með pabba sínum, við silungsveiðar og 

sumarbústaðardvöl var Daníel búinn að ná fullum bata. Hann hafði náð að 

slaka vel á og slíta allar „menningarlegar tengingar“ þar sem ekkert 

netsamband var á staðnum. Pabbi hans sagðist ef til vill ekki hafa mikið vit á 

umhverfisfræði en þeim mun meira á umhverfinu. „Ég kann að njóta 

náttúrunnar og gjafa hennar. Ég er líka umhverfisvænn, sleppi til dæmis 

stórum fiskum og veiði ekki meira en ég þarf sjálfur.“ „Já, það væri nú betra 

ef fleiri gerðu það.“ Pabbi hans hafði ekki mikinn áhuga á að ræða 

umhverfismál þó Daníel vissi reyndar að hann hefði meiri áhuga á þeim en 

hann lét uppi. „Segðu mér heldur frá þessari nýju vinkonu þinni sem glæðir 

þennan umhverfisáhuga þinn.“ „Það er nú lítið að segja frá. Hún heitir 

Snjólaug og er algjörlega venjuleg stelpa. Samt er hún svo áhugaverð og í 

raun skemmtileg þrátt fyrir allar áhyggjurnar. Við erum sko bara vinir.“ „Það 

er fínt, vináttan er fyrir öllu,“ sagði pabbi og brosti. 
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Mynd 7 Feðgarnir veiða, höf. Margrét Eymundardóttir og Eyrún Úa 
Þorbjörnsdóttir 

Nú var Daníel kominn heim, endurnærður eftir veiðitúrinn. Nú þurfti 

hann að fara að byrja á verkefninu. Skólinn var jú hans aðalstarf. Þau 

Snjólaug höfðu verið að velta fátækt í heiminum fyrir sér og hvernig stæði á 

því að auði heimsins væri svo misskipt. Það mætti ætla að hnattvæðingin 

myndi draga úr tvískiptingu heimsins á milli fátækra þjóða og ríkra, en svo 

virtist ekki vera, að minnsta kosti ekki enn. Hann opnaði tölvuna og sá að 

Snjólaug hafði sent honum grein um nýlendustefnuna. Þetta var mjög skýrt 

hjá henni en Daníel sá strax að það vantaði eitthvað. Hvað gerðist í kjölfar 

hennar? Af hverju náðu Vesturlönd þessu mikla forskoti á önnur lönd 

heimsins? Og hvernig var þetta með Íslendinga, hvenær fórum við að 

tilheyra ríkari hluta heimsins? Hann leitaði svara og skrifaði: 

 

Sagan segir okkur að á Íslandi hafi lengst af verið mikil fátækt. Við vorum 

eins konar nýlenduþjóð Dana til ársins 1918 og þurftum að greiða til 

herraþjóðarinnar eins og allar aðrar nýlendur auk þess sem plágur og 

eldgos herjuðu á þjóðina eins og til dæmis móðuharðindin. Sumir 

gagnrýnir söguskoðendur telja þó að Danir hafi ekki verið mjög harðir 

nýlenduherrar ef allt er tekið með í reikninginn. 

Iðnbyltingin er líklega sá einstaki atburður sem hefur breytt 

heimsmyndinni mest á síðari öldum. Með henni var farið að nota vélar til 
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vinnu í stað handafls en það olli miklum breytingum á orkunotkun og 

framleiðslu- og þjóðfélagsháttum. Fólk flutti úr sveit í borg til þess að fá 

vinnu og hærra kaup og þéttbýlismyndun jókst. Í borgum Bretlands, þar 

sem iðnbyltingin hófst, myndaðist fjölmenn stétt fátæks fólks sem vann í 

verksmiðjunum og fámenn stétt auðmanna sem studdi einkaframtak og 

frjálsa samkeppni. Iðnbyltingin barst til meginlands Evrópu, Norður 

Ameríku og Japans á 19. öld og til Rússlands og Kína í byrjun 20. aldar. 

Eftir seinni heimstyrjöld jókst iðnvæðingin á Vesturlöndum enn frekar 

meðal annars með nýtingu kjarnorku og tölvutækni. Hagvöxtur jókst með 

þeim afleiðingum að lífskjör fólks bötnuðu og Evrópa tók á sig þá mynd 

sem við þekkjum í dag. 

Á íslandi hafði iðnvæðingin ekki almennilega náð fótfestu fyrr en um 

miðja 20. öld og við Íslendingar þáðum mikla fjárhagsaðstoð eftir seinni 

heimstyrjöldina. Smám saman urðum við þó auðug þjóð. Nýlega urðum 

við fyrir alvarlegu fjárhagslegu áfalli sem rekja má til ýmissa ástæðna, 

meðal annars til frjáls flæðis peninga milli landa og þeirrar 

hugmyndafræði eða peningastefnu sem nú er haldið uppi af stjórnvöldum 

fárra iðnríkja og alþjóðlegum fjármálastofnunum. Við skuldum mikla 

peninga líkt og þróunarlöndin en þar sem við erum fámenn þjóð og höfum 

ágætt félagslegt kerfi, skóla og heilbrigðisþjónustu og framleiðum nægan 

mat þá stöndum við vel að vígi.  

 

Snjólaug 

 

Þau höfðu unnið mikið, sitt í hvoru lagi, og nú var kominn tími til að hittast 

og bera saman bækur. Daníel hafði boðið henni í nýveiddan silung og hún 

hafði ákveðið að baka köku og koma með til þess að hafa í eftirmat. 

Mamma Daníels borðaði með þeim og þau spjölluðu yfir matnum. Hún var 

greinilega vel að sér um þróunarmál og umræðan snérist eðlilega um þau. 

Snjólaug var í fyrstu dálítið feimin við mömmu Daníels en það fór af henni 

þegar þau fóru að spjalla saman. „Íslendingar hafa greitt í þróunaraðstoð 

eða þróunarsamvinnu eins og hún er nú kölluð. Þróunarsamvinna Íslands 

var í sex löndum, Mósambík, Úganda, Malaví, Namibíu, Sri Lanka og 

Níkaragva. En vegna fjámálahrunsins haustið 2008 var ákveðið að fækka 

löndunum um helming. Nú tökum við Íslendingar einungis þátt í 

þróunarsamvinnu í Malaví, Mósambík og Úganda,“ sagði mamma hans. 

„Hagur okkar Íslendinga batnar stöðugt en vandinn eykst í mörgum 

þessara landa. Mér finnst að okkur beri skylda til að auka 

þróunarsamvinnua aftur,“ sagði Snjólaug. 
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„En í hverju felst þessi þróunarsamvinna?“ spurði Daníel 

„Hún felst meðal annars í því að fræða fólk, byggja vatnsból, stuðla að 

frumkvöðlastarfi og kenna fólki að nýta auðlindir sínar,“ svaraði mamma 

hans. „Þróunarsamvinna byggist á samvinnu við heimamenn en ekki bara á 

aðstoð.“ 

„Það hefur nefnilega sýnt sig að þróunaraðstoð skilar ekki nægjanlega 

miklum árangri ein og sér,“ bætti Snjólaug við. 

„Nei, núna eru meira en 70 þróunarlönd háð innflutningi matvæla fyrir 

íbúana því að þó mörg þeirra landa framleiði sjálf mikið af matvælum 

neyðast þau til að flytja þau út til að geta keypt aðrar nauðþurftir. En þar 

sem þróunarlöndin geta ekki selt vörur sínar á nógu háu verði á 

heimsmarkaði er illmögulegt fyrir þau að vinna sig út úr fátæktinni. Skuldir 

þróunarlandanna eru stærsta vandamálið sem þau glíma við í dag vegna 

þess að þau hafa tekið peningalán í iðnríkjunum og borga háa vexti af þeim 

á hverju ári. Það er staðreynd að meirihluti þróunarlanda borgar nú hærri 

upphæðir til iðnríkjanna en þau fá til baka í þróunaraðstoð. Það yrði því 

mesta hjálpin fyrir þróunarlöndin ef iðnríkin og þeir sem fara með stjórn 

peningamála, hættu að mismuna þeim í milliríkjaviðskiptum,“ sagði mamma 

Daníels. 

„Mér finnst ég ekki ná alveg utan um þetta. Hvað get ég til dæmis sjálfur 

gert til þess að sporna við þessum mikla mismun? Get ég yfirhöfuð gert 

eitthvað eða er það einungis í verkahring valdamanna heimsins að snúa 

þessari öfugþróun við?“ Daníel velti þessu fyrir sér. 

„Mér finnst mestu máli skipta að við vöknum til meðvitundar um ástand 

heimsmála. Mestu skiptir að hugsa af skynsemi og reyna eins og hægt er að 

hafa áhrif á að sanngirni nái fram að ganga í heimsmálum,“ sagði Snjólaug. 

„Við megum heldur ekki gleyma sögunni. Eitt sinn vorum við mjög fátæk 

þjóð,“ sagði Daníel. 

Mamma Daníels sagði. „Líklega erum við heldur máttlítil ein og sér til 

þess að breyta ójafnvægi fjármagns og auðs í heiminum. En við getum, 

hvert og eitt, reynt að hafa áhrif, sem stundum eru kölluð fiðrildaáhrif. Við 

ættum að temja okkur að líta á annað fólk sem bræður okkar og systur 

vegna þess að við búum á sama heimilinu, jörðinni. Eins og ástandið er núna 

deyja sumir úr hungri á meðan aðrir hafa nóg að bíta og brenna. Við getum 

búið til lista yfir það sem hægt er að gera til þess að bæta hag þeirra sem 

búa við fátækt. 
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 Að kaupa vörur, þegar við getum, sem merktar eru með miða sem 

staðfestir að sanngjörn viðskipti hafi verið viðhöfð. 

 Að vera opin fyrir fólki af ólíkum kynþáttum. 

 Að virða menningu sem er ólík okkar eigin.  

 

Daníel 

Þetta var aðeins of erfitt fannst honum og eiginlega leið honum eins og 

hann væri að verða veikur aftur. Hann, af öllum, var farinn að taka saman 

eftir matinn og vaska upp til þess að losna frá þessum erfiðu umræðum. 

Hann varð að hugsa í lausnum og leysa hlutina. Hann gat ekki rætt þetta 

svona eins og mamma og Snjólaug. En hvaða lausnir sá hann? Hvað með 

alla þessa fjárfesta? Hann gæti boðað fjárfesta á fund og sagt þeim að ef 

þeir vildu bjarga heiminum þá vissi hann um leið. Eða, nei hann vissi reyndar 

ekki um neina leið. Hann vissi bara að þetta gat ekki gengið svona lengur. 

Hann gæti frekar sagt „ef við ætlum að lifa af þá verðum við að koma á 

efnahagslegu jafnvægi milli heimshluta. Þetta ójafnvægi kemur okkur í koll.“ 

Hann var reyndar ekki mikið fyrir það að segja öðrum hvernig þeir ættu að 

hegða sér og ákvað því að hugsa í lausnum fyrir sjálfan sig og halda áfram 

með verkefnið. Að bera núverandi heimsmynd saman við heimsmyndina 

sem var fyrir 100 árum. Snjólaug var að missa þráðinn, fannst honum. Nú 

ætlaði hann að einbeita sér að því að leysa verkefnið. Hann skrifaði: 

 

Fólksflutningar úr sveitum í borgir á síðastliðinni öld voru miklir í kjölfar 

iðnbyltingarinnar og höfðu áhrif á samfélagsgerð og menningu þjóða 

heims. Árið 1900 bjó einungis tíundi hver maður í heiminum í borg en árið 

2000 var helmingur íbúa heims búsettur í borgum. Fyrst uxu borgir í 

iðnvæddum ríkjum en vöxtur þeirra hefur minnkað að undaförnu. Nú er 

svo komið að stærstu borgir heims eru í þróunarlöndunum. Þar hefur 

íbúafjöldi sumra borga tvöfaldast á aðeins 20 árum. Í mörgum borgum, 

eins og t.d. Mexíkóborg, vex íbúafjöldinn um mörg þúsund manns á dag. 

Fólksfjölgun veldur því að margir íbúar þróunarlandanna reyna að freista 

gæfunnar í borgunum en enda því miður oft á því að setjast að í 

fátækrahverfum. Mikill munur er á vexti stórborga í iðnvæddum löndum 

og þróunarlöndum þar sem borgirnar vaxa víða skipulagslaust. 

Fátækrahverfin í útjaðri borganna eru mörg hver kofabyggðir þar sem 

skortur er á vatni og rafmagni og frárennsli er ekki að finna. Atvinnuleysi 

er mikið og fólk þjáist víða af hungri og vannæringu. Þetta verður til þess 

að fólk leiðist út í ólöglega atvinnustarfsemi og glæpatíðni er víða há. 
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Fólki hefur fjölgað gríðarlega í heiminum á síðustu öld, svo mikið að 

talað hefur verið um sprengingu í þeim efnum. Erfitt getur reynst að fá 

nákvæma tölu yfir fjölda jarðarbúa eins og gefur að skilja þegar talið er að 

þrjú börn fæðist á hverri sekúndu í heiminum. Um aldamótin 1900 er talið 

að mannfjöldi í heiminum hafi verið um 1,6 milljarðar en um 1950 var sá 

fjöldi kominn upp í 2,5 milljarða. Á næstu 50 árum meira en tvöfaldaðast 

mannfjöldinn og var orðinn 6,0 milljarða árið 1999 og árið 2011 taldi 

mannkynið um 7,0 milljarða manna. En eru íbúar jarðar of margir?  Ef 

fjöldinn er settur í samhengi við auðlindir jarðar og það hversu mikill 

matur er framleiddur í heiminum er svarið nei. Vandinn er hins vegar sá 

að iðnríkin framleiða of mikinn mat og henda verulegum hluta hans. 

Samtímis er verulegur matarskortur í mörgum þróunarlöndum og þar er 

talið að 25.000 manns deyi daglega af völdum næringarskorts. Ef tækist að 

deila þeim mat sem jörðin gefur af sér á skynsamlegan og réttlátan hátt 

þyrfti engin manneskja að svelta. 

 

Snjólaug 

„Hæ, Daníel. Máttu vera að því að líta á dálítið sem ég var að gera í 

sambandi við verkefnið?“ Hún var mjög spennt að sýna honum mynd sem 

hún hafði teiknað. 

„já, endilega, hittumst á bókasafninu eftir skóla.“  

Snjólaug var full eftirvæntingar þegar hún hóf að segja Daníel frá. 

„Þú veist, að áður fyrr þegar fátækt ríkti í Evrópu var sama munstrið þar í 

barneignum fólks og er í þróunarlöndunum núna. Mikil fólksfjölgun í Evrópu 

olli því að Evrópubúar lögðu undir sig Norður-Ameríku og reyndar fleiri stór 

landssvæði. Með breyttum þjóðfélags- og lifnaðarháttum Evrópubúa hefur 

dregið úr þessari fólksfjölgun eins og við vitum.“ 

„Já, ég veit en núna geta íbúar þróunarlandanna litla björg sér veitt og 

engin slík lausn eins og fólksflutningar er nú möguleg vegna þess að öll 

gjöfulustu svæði jarðar eru byggð.“ 

„Já, en í umhverfisfræðinni er, eins og við vitum núna, mikið talað um 

hringrásir efna og kerfi sem jörðin hefur til þess að viðhalda sér. Allt á sér 

orsök og afleiðingu eins og sést á þessari mynd. Þetta er hringrásin að gefa 

og þiggja “ 
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Mynd 8 Hringrásin, að gefa og þiggja, höf. Hugi Þeyr Gunnarsson og Margrét 
Eymundardóttir 

 

„Já, Snjólaug, við þurfum að læra að líta á tilvist og þróun íbúa heimsins 

út frá því sjónarmiði að enginn maður sé meira virði en annar. Allir eiga 

skilið að lifa heilbrigðu lífi og við verðum að muna eftir því að gefa til baka 

það sem við höfum þegið. Við megum ekki gleyma þróunarlöndunum og 

verðum að reyna að setja okkur í spor þeirra sem búa við fátækt. Við búum 

öll á sömu jörð sem er orðin þéttsetin og þess vegna þurfum við að fara að 

hugsa um aðra íbúa jarðar sem félaga okkar.“ 

„Já, enginn getur grætt á öðrum vegna þess að þá tapar hann sjálfur um 

leið. Þegar við Íslendingar vorum fátæk þjóð áttum við orðatiltækið, sælla er 

að gefa en þiggja. Eftir því sem við höfum efnast meira virðumst við leggja 

minna upp úr því að gefa. Hugsanlega þarf maður sjálfur að hafa upplifað 

fátækt til þess að skilja þetta orðatiltæki.“ 
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IV Kafli 

 

Sigríður gekk inn í stofuna, lyfti upp gleraugunum og tók til máls: „Nú er 

komið að þriðja og síðasta verkefninu sem við vinnum í vetur. Þið þekkið 

reglurnar og haldið bara ykkar striki. Það er þó vert að hafa í huga að ný 

verkefni geta kallað á nýjar leiðir við lausnir þeirra. Við munum sífellt þurfa 

að fara ótroðnar slóðir í framtíðinni til þess að leysa ólík umhverfismál og 

þess vegna ættum við að temja okkur strax að virkja hugmyndaflugið. Í 

næsta verkefni er ætlunin að skoða auðlindir, nánar tiltekið:“ 

 

Náttúruauðlindir og notkun þeirra 

 

Í þessu verkefni er hugmyndin að skoða auðlindir og nýtingu þeirra. Við 

munum ekki síst beina sjónum okkar að Íslandi sem er ríkt af 

náttúruauðlindum. Mikilvægt er að hafa í huga að til þess að njóta 

auðlinda náttúrunnar þarf að virða hana. Auk þess sem okkur ber skylda 

til að vernda auðlindirnar fyrir komandi kynslóðir eins og hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar felur í sér. Ef vel á að vera þurfa nýting og verndun að 

fara saman. 

 

„Sjálfbær þróun verður áfram sá grunnur sem við byggjum á. Þið munuð 

hins vegar komast að því að það er oft verulegur ágreiningur um merkingu 

þess hugtaks. Sumir leggja megináherslu á nýtingu náttúruauðlinda á 

meðan aðrir draga fram mikilvægi verndunar. Talsmenn sterkrar túlkunar á 

sjálfbærni telja að komin séu fram augljós merki þess að ufmhverfislegum 

þáttum sjálfbærrar þróunar sé ógnað og að draga þurfi úr frekari útþenslu 

hins alþjóðlega hagkerfis. Þeir sem hins vegar aðhyllast veika túlkun á 

sjálfbærni hafna því að komið sé að endimörkum vaxtarins og telja að 

tækninýjungar muni fela í sér tækifæri til þess að auka hagvöxt án þess að 

það gangi um of á náttúruauðlindir jarðar.“ 

„Líklega vonumst við flest til þess að með tækninýjungum megi halda 

áfram að auka framleiðslu og efnisleg lífsgæði mannsins á jörðinni og 

aðhyllumst þar af leiðandi veika túlkun sjálfbærrar þróunar. Þó eru alltaf 

einhverjir sem segja hingað og ekki lengra og vilja vernda náttúruna og 
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auðlindir hennar. Mér finnst að við þurfum að taka orð þeirra alvarlega og 

mér finnst jafnframt að við þurfum að kortleggja stöðuna svo við vitum hvar 

við stöndum. Það er dálítið vafasamt að treysta á eitthvað sem við erum 

ekki viss um. Við þurfum að vita hvað við erum að nýta mikið og hversu 

mikið er eftir fyrir komandi kynslóðir að moða úr.“ 

„En hvað eru náttúruauðlindir?“ spurði Sigríður. 

Enginn í bekknum svaraði þar sem flestum fannst spurningin vera einum 

of auðveld. 

 „Veriði ánægð með að ég spyr ykkur svona auðveldrar spurningar, því 

þetta vitið þið auðvitað.“ 

„Það er fínt að fá létta spurningu en það er oftast þannig að þegar 

spurningar eru of léttar þá er ætlast til þess að þeim sé svarað á einhvern 

tiltekinn og nákvæman hátt.“ Svaraði ein stelpan í bekknum. 

„Fiskurinn í sjónum!“ Heyrðist kallað 

„Já, flott! Ég vil biðja ykkur um að svara spurningum af einlægni, án þess 

að hafa áhyggjur af því að einhver hérna inni dæmi ykkur. Eins og börn 

myndu gera. Börn spyrja líka ef þau þurfa að vita eitthvað. Við verðum 

vonandi aldrei svo klár að við þurfum ekki að spyrja. Til þess að byggja upp 

skapandi andrúmsloft, þar sem eitthvað nýtt getur orðið til, þurfum við að 

draga úr dómhörku okkar,“ sagði Sigríður. „Hvað fleira?“ 

„Landbúnaður!“ „fossar!“ „jarðhiti! 

„Já, fossar og jarðhiti eru auðlindir sem við þiggjum af náttúrunni og eru 

náttúruauðlindir. Landbúnaður skapar vissulega auð en hann byggir á fleiri 

auðlindum, svo sem tækniþekkingu, menntun og vinnu. Hann byggir þó ekki 

síst á gróðri jarðar og gróðursæld hennar sem óumdeilanlega er 

náttúruauðlind. Þessar gjafir náttúrunnar eru kallaðar auðlindir vegna þess 

að maðurinn hefur gagn af þeim og líka gleði. Olía, kol og gas eru allt 

auðlindir sem maðurinn hefur gagn af þó svo að gleðin ætti ef til vill að fara 

minnkandi vegna gróðurhúsaáhrifanna. Eða hvað finnst ykkur?“ 

„Jú, sérstaklega þar sem við vitum svo mikið um hlýnun jarðar af manna 

völdum. Það flækir allt að vera svona meðvitaður,“ svaraði Daníel. 

„Já, láttu mig þekkja það,“ svaraði Sigríður en hélt svo áfram að 

uppfræða nemendurna. „En það er sem sagt nýting auðlindanna sem er 

aðalatriði í umræðunni um náttúruauðlindir og umhverfismál. Það hvernig 

þær eru nýttar er svo mikilvægur þáttur í umræðu um náttúruauðlindir að 

þær eru skilgreindar út frá því. Þeim er skipt í tvo meginflokka, í 

endurnýjanlegar og óendurnýjanlegar. Getið þið gefið mér dæmi um 

endurnýjanlegar auðlindir?“ 
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„Sólarorka!“ „Vindorka!“ „Vatnsorka!“ 

„Þetta er allt saman rétt hjá ykkur og það má til dæmis bæta 

fiskistofnum við en þeir endurnýjast með ákveðnum takmörkunum, það er 

að segja, háð hóflegri nýtingu. Því miður er raunin sú að fiskistofnar eru 

ofveiddir víðast hvar í heiminum. Sjálfbær nýting náttúruauðlinda er 

grundvallarhugtak í allri umræðu um endurnýjanlegar auðlindir. Nú er víða 

skortur á ómenguðu drykkjarvatni og því erfitt við slíkar aðstæður að spara 

það til framtíðar. Þið sjáið á þessu að auðlindir eru ekki bara eftirsóttar og 

verðmætar heldur einnig lífsnauðsynlegar. Ennfremur að árekstrar á milli 

hagsmunahópa eða þjóða eru oft átök um auðlindir“ 

„En hvað getið þið sagt mér um óendurnýjanlegar auðlindir. Hverjar eru 

þær helstar?“ 

„Kol!“ „Olía!“ „Gas!“ 

„Já, rétt en líka málmar og síðast en ekki síst fosfat. Fosfat er 

nauðsynlegt við alla ræktun og ef það eyðist upp er ólíklegt að hægt verði 

að brauðfæða jarðarbúa. En við erum að gleyma mikilvægustu auðlindunum 

sem eru vatn og jarðvegur. Viða í heiminum verður sífellt erfiðara að nálgast 

hreint vatn og næringarríkan jarðveg. Ef þessum auðlindum er sóað á 

stuttum tíma verður ekkert eftir í framtíðinni. Eins og þið vitið nota iðnríkin 

mest af auðlindum heimsins og valda stærstum hluta mengunarinnar. Þið 

vitið líka að nýtingin raskar nú þegar náttúrulegum hringrásum jarðar.“ 

 

Snjólaug 

Náttúruauðlindir, nýting þeirra og verndun. Hún þurfti ekki að velta þessu 

lengi fyrir sér, hún vissi nákvæmlega hvar hún stóð. Hún aðhylltist sterka 

túlkun sjálfbærrar þróunar og vildi vernda náttúruna, með öllum sínum 

auðlindum, eins og mögulegt væri. Hún var ákveðin í að ganga hreint til 

verks og segja Daníel frá því áður en þau byrjuðu að vinna. Hann gæti þá 

ákveðið hvort hann vildi vinna þetta verkefni með henni eða ekki. Daníel 

virtist vera alveg út á þekju og ekkert að spá í neitt sérstakt. Brosti bara til 

hennar eins og þetta gæti orðið hið ánægjulegasta verkefni að vinna. 

„Hvað segirðu Snjólaug, enn eitt verkefnið saman? Þarf nokkuð að ræða 

það?“ 

„Ég veit það ekki? Þú ræður hvað þú gerir en ég verndunarsinni, bara svo 

það sé á hreinu.“ 

„Fínt er, það er í góðu lagi. Ég er skoðanalaus, eða kannski hef ég frekar 

allar mögulegar skoðanir. Við förum ekki að láta smá skoðanaágreining hafa 

áhrif á þetta góða vinnufyrirkomulag okkar.“ 
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„Nei, ætli það, en ég er að minnsta kosti búin að vara þig við. Þú veist að 

þetta eru hápólitísk mál sem endalaust er rifist um “ 

„Þetta getur varla bara snúist um skoðanir. Það hlýtur að vera hægt að 

finna staðreyndir um auðlindamál.“ 

„Já, en ég held að það sé bara svo mismunandi hvernig þær eru túlkaðar. 

Ég er hrædd um að það sé auðvelt að fara að þrasa og við erum vinir, er það 

ekki?“ 

„Jú, við erum vinir og við látum ekkert eyðileggja vináttuna, hvorki 

kvóta- né virkjanamál. 

„Nei, verum vinir Daníel og gerum okkar besta í að leysa verkefnið 

saman. Mér finnst ekkert auðveld tilhugsun að vinna þetta ein.“ 

„Já, eða skoða málin saman. Við leysum varla þessi flóknu mál.“ 

„Eða það já. Það er að minnst kosti mikilvægt að fólk taki þátt í 

umræðunni. Það er slæmt fyrir auðlindaumræðuna að fólk sem tekur þátt í 

henni sé óupplýst en afskiptaleysi hinna óupplýstu er hugsanlega það 

versta.“ 

 

Daníel 

Hann hjólaði einn út fyrir borgina og var í þungum þönkum. Nú átti að 

frumsýna fljótlega og nóg að gera í leikfélaginu þó hann færi reyndar ekki 

með hlutverk í þetta skiptið. Það mæddi mikið á honum eins og vera bar þar 

sem hann var formaður félagsins. Hann var hálfpartinn farinn að sakna 

kæruleysisins sem hafði einkennt líf hans áður. Það yrði að sjálfsögðu 

frumsýningarpartí sem hann var að hugsa um að bjóða Snjólaugu með sér í, 

það er að segja ef ekki myndi slitna upp úr vináttunni í þessu 

auðlindaverkefni. Þetta yrði áreiðanlega dálítið strembin vinna hjá þeim. 

Hann hugsaði um Tóta og Kjarra sem yrðu bara þreyttir við tilhugsunina um 

að vinna svona verkefni. Hann sjálfur, Daníel, var satt að segja að verða 

dálítið klár, fannst honum sjálfum. „Úps!“ Þarna skall hurð nærri hælum! 

Bálreiður bílstjóri gaf honum merki um að halda sér réttu megin línunnar. 

Hann varð víst að passa sig á að sveigja ekki of mikið inn á veginn. 

Bílaumferðin var straumþung vinstra megin við hann. Hann beygði út af 

veginum við fyrsta tækifæri, hjólaði inn á fáfarnari veg, síðan inn á malarveg 

og staðnæmdist loks við litla laut. Hann settist í grasið, sleit upp strá og 

tuggði spekingslega. Ef hann hefði komið hingað ríðandi á hesti hefði 

hesturinn getað hvílt sig og bitið með honum nokkur strá. Hann átti bara 

engan hest en þeystist þess í stað um á hjólhesti og notaði eigin orku til þess 

að komast á milli staða. 



 

45 

Hugurinn reikaði að verkefninu og áhyggjum Snjólaugar af því. „Það var 

náttúrlega alveg týpískt fyrir hana að hafa áhyggjur af þessu fyrirfram.“ 

Hann velti fyrir sér þessari fullyrðingu sinni um Snjólaugu. Auðvitað hefur 

maður áhyggjur fyrirfram. Maður hefur áhyggjur af framtíðinni því það er 

ekki hægt að hafa áhyggjur af fortíðinni. Og nú var hann sjálfur farinn að 

hugsa um umhverfis- og auðlindamál og framtíð mannkynsins. Honum þótti 

nokkuð ljóst að næstu kynslóðir tækju ekki við góðu búi af núverandi 

kynslóð. Hann var að verða sami áhyggjupúkinn og mamma og Snjólaug. 

Stóð ekki einhvers staðar að maður ætti að láta hverjum degi nægja sína 

þjáningu. Hann ætlaði að láta skrifa það á legsteininn sinn „Hér hvílir Daníel 

sem lét hverjum degi nægja sína þjáningu.“ Síðan mætti bæta við „en var 

samt nokkuð meðvitaður um umhverfis- og auðlindamál.“ Þetta var það 

sem kallað er paradox eða þversögn, fullyrðing sem er bæði rétt og röng á 

sama tíma. Það var svo mikið af ósættanlegum sjónarmiðum í lífinu og þar 

með líka í umhverfisfræðinni. Þau Snjólaug yrðu nú varla fyrsta fólkið í 

heiminum sem yrði ósammála um nýtingu og verndun náttúruauðlinda. Það 

hlyti að vera hægt lesa sér eitthvað til um það, einhverjar leiðbeiningar, 

áður en þau héldu inn á vígvöllinn. Hvað með alþjóðlegar samþykktir og 

sáttaumleitanir eða aðkomu almennings að umhverfismálum? 

 

Snjólaug 

Hún settist niður á bókasafninu glöð yfir því að fá loksins næði til að hugsa. 

Það voru þó ekki bækurnar sem náðu athygli hennar heldur glugginn. Það 

var merkilegt að virða mannlífið fyrir sér, allir voru svo önnum kafnir við að 

gera eitthvað. Fjöllin voru aftur á móti ekki að flýta sér neitt, ekki heldur 

trén. Landslagið myndi ekki breytast næstu þúsund árin nema með 

eldsumbrotum eða öðrum náttúruhamförum. En hver ákvað að það ætti að 

líta svona út? Enginn, að minnsta kosti engin manneskja. Landslagið var til 

með öllum sínum formum án krafta né hugvits nokkurs manns. Það var ekki 

hannað, ekki höggvið til með hamri né meitli og ekki var það málað með 

pensli. Þess vegna fannst henni það svo fallegt. Línurnar og litirnir í landinu 

voru þó fyrirmynd margra listamanna. Það mátti greinilega sjá þegar maður 

skoðaði verk þeirra. Reyndar sótti maðurinn margt annað til náttúrunnar, já, 

líklega allt í raun og veru. Með tímanum hafði bilið á milli náttúrunnar og 

mannsins breikkað, og hún hafði áhyggjur af því að fólk áttaði sig ekki á því 

að það ætti í raun allt sitt undir náttúrunni, eða duttlungum náttúrunnar 

eins og sagt var í gamla daga. Áður fyrr var mannskepnan í stríði við 

náttúruöflin og hræddist krafta þeirra. Hún hafði ekki áhyggjur af Gaiu í 

raun og veru þó svo það virtist sem maðurinn væri farinn að reyna á þolrif 
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hennar. Hún hafði meiri áhyggjur af mannskepnunni í þeirri viðureign. „Gaia 

hristir manninn af sér ef hann gengur of langt,“ hugsaði hún. Nei, þetta 

snérist í raun um manninn og línudans hans. Og þar sem hún var manneskja 

sjálf fannst henni svo átakanlegt hvað manninum virtist vera að takast illa 

upp í samlífi sínu við Gaiu.  

Hún opnaði töskuna og ákvað að byrja að læra. Hana langaði til þess að 

lesa eitthvað nýtt, eitthvað sem hjálpaði henni með þessar hugsanir. Hún 

stóð upp og gekk að bókahillunum. Þarna voru bækur um allt möguleg. Hún 

fann bók um náttúrusiðfræði sem varð til í Bandaríkjunum í byrjun 20. aldar 

og mamma og pabbi höfðu sagt að hefði verið undanfari 

umhverfisfræðinnar. Hún punktaði hjá sér það sem henni þótti skipta máli: 

Á bak við náttúruverndarsjónarmið eru einkum tvenns konar rök. Önnur 

lúta að því að vernda náttúruna mannsins vegna og fyrir manninn, hin 

snúast um að vernda náttúruna hennar sjálfrar vegna. Fyrri rökin snúa bæði 

að mannkyninu í dag, að maðurinn geti til dæmis svalað veiðieðli sínu, leitað 

í uppsprettu lyfja og krydds og notið náttúru og landslags. Síðan fjalla þau 

líka um sparnað og sjálfbæra notkun auðlinda fyrir komandi kynslóðir. Síðari 

rökin byggja á því að jörðin sé á einhvern hátt lifandi og okkur mönnunum 

beri að sýna því lífi virðingu og vernda það fyrir ónauðsynlegu brölti okkar 

og raski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9 Land, höf. Margrét Eymundardóttir 



 

47 

Daníel 

Hann var kominn í ham þó svo að ekki væri farið að kvölda. Hann var 

ákveðinn í að byrja á því að lesa sér til um auðlindamál almennt og skoða 

svo hvernig hægt væri að leysa ágreining á milli verndunar- og 

nýtingarsjónarmiða. Fyrst spurði hann sjálfan sig: „Hvers vegna er 

ágreiningur?“ Svarið var augljóst, fannst honum, „vegna þess að 

viðvörunarbjöllur klingja.“ Það væri varla neinn ágreiningur ef ekki þyrfti að 

vernda. Nei, þá myndum við lifa í vellystingum, eins og Karíus og Baktus 

þangað til allt fór á versta veg hjá þeim. 

Hann ákvað að breyta spurningunni og spyrja: „Hverjar eru ástæður þess 

að vernda þarf náttúruauðlindir?“ Hann las sér til og reyndi að svara þessu 

eftir bestu getu: 

Til að öðlast megi skilning á náttúruauðlindum jarðar þarf að leita víða. 

Þar sannast mikilvægi þess að sem flestar fræðigreinar leggi sitt af 

mörkum til þess að skýr heildarmynd náist. Það þarf meðal annars að 

vakta og vernda líffræðilegan fjölbreytileika, jarðveg, landgæði, hafið og 

vatnsauðlindir. 

Ástæður þess að vernda þarf auðlindir jarðar eru mikil ásókn hratt 

vaxandi mannkyns í þær. Vegna hinnar miklu fólksfjölgunar og breytinga á 

lífríkinu er álag á margar dýrategundir orðið mikið, jafnvel á heilu 

vistkerfin. Náttúran hefur mikla aðlögunarhæfni en þegar breytingarnar 

verða of hraðar nær hún ekki að viðhalda fjölbreytileika lífríkisins. 

Líffræðilegur fjölbreytileiki merkir fjölbreytni meðal lífvera og vistkerfa á 

ákveðnu svæði. Tegundir geta dáið út, eins og til dæmis geirfuglinn. Þegar 

tegund deyr út er höggvið skarð í lífríkið. Gen sem hafa þróast á milljónum 

ára hverfa og eyður myndast í lífríkinu og fæðukeðjunni. En það sem 

einkum er að gerast núna er að tegundir deyja út eða hverfa af ákveðnum 

svæðum. 

Verndun líffræðilegrar fjölbreytni er mikilvæg allri framvindu lífs á 

jörðinni en vegna breytinga sem orðið hafa víða á náttúrulegum 

búsvæðum tegunda er hún í hættu. Breytingar á búsvæðum tegunda má 

til dæmis rekja til mikils og öflugs landbúnaðar víða í heiminum. Aukins 

álags á skóga, höf, ár, stöðuvötn og jarðveg. Einnig til framandi tegunda 

sem eru fluttar inn á óröskuð svæði og síðast en ekki síst má rekja þær til 

hnattrænna loftlagsbreytinga og hlýnunar jarðar. 

Verndun landgæða er mikilvæg vegna þess að talið er að frjósamt land 

eyðist nú 30-35 sinnum hraðar en það hefur gert á sögulegum tíma vegna 

ósjálfbærrar landnýtingar. Jarðvegur er lag lífrænna og ólífrænna 

efnasambanda á yfirborði jarðar og er myndaður af gróðri á löngum tíma. 
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Hann hefur áhrif á fæðuframboð mannsins, líffræðilegan fjölbreytileika, 

vatnsforða og þar með loftslag í heiminum. Hér á landi hefur lengi verið 

lagt kapp á að stöðva jarðvegseyðingu og endurheimta landgæði. En talið 

er að um helmingur gróðurþekju og 96% af skógi hafi eyðst síðan við 

landnám. 

Mikilvægi hafsins er meðal annars vegna uppgufunar vatns sem svo 

fellur sem regn á landið. Auk þess dreifa straumar hafsins hita um jörðina 

og jafna þannig hita á milli mismunandi svæða. Ennfremur tekur sú 

ljóstillífun sem fer fram í hafinu upp mikið magn koltvíoxíðs. Helstu ógnir 

sem steðja að jafnvægi hafsins eru eyðing búsvæða lífvera, ofveiði 

fiskstofna, mengun, hækkaður sjávarhiti og súrnun sjávar. Raskist 

jafnvægi þessara hringrása og flókna samspils í sjónum geta afleiðingarnar 

orðið afdrifaríkar fyrir allt líf á jörðinni. 

Verndun vatnsauðlinda verður sífellt mikilvægari vegna mikillar 

fólksfjölgunar og aukinnar vatnsnotkunnar í iðnaði og landbúnaði. Vatn er 

mikilvægt öllum lífverum auk þess sem vatn er nauðsynlegt fyrir hringrásir 

annarra mikilvægra efna eins og til dæmis niturs og fosfórs. 

Þar sem margar helstu náttúruauðlindir heimsins fara þverrandi þarf 

að finna nýjar leiðir í nýtingu þeirra og jafnvel vernda sumar þeirra alveg. 

 

Snjólaug 

Hún stakk upp á því að þau Daníel hittust á bókasafninu til þess að bera 

saman bækur sínar. Það var svo hlutlaus staður. Þar var hvorugt þeirra á 

heimavelli.  

„Hæ, Daníel, hvernig gengur?“ 

„Ágætlega, en ég er ekkert farinn að skoða auðlindir og auðlindanotkun 

okkar Íslendinga ennþá. Ég hef verið að kynna mér verndun almennt og búa 

mig undir lausn á auðlindaágreiningi við þig.“ 

„Fínt þá erum við á svipuðum slóðum. Ég hef verið að velta fyrir mér 

mikilvægi þess að fólk sé sammála um svona veigamikil mál. En nýting og 

verndun auðlinda virðast vera andstæðir pólar og almenningur skiptist oft í 

fylkingar, nýtingarsinnar og vernduarsinnar.“ 

„En hvers vegna er almenningur eiginlega að skipta sér af þessu?“ 

„Það eru auðvitað til mörg svör við því. Fólk er ólíkt og hagsmunir þess 

eru mismunandi. Þar að auki geta verið ólík viðhorf innan í einni manneskju. 

Ég þekki það af eigin reynslu hvernig hagkvæmnissjónarmið geta togast á 

við tilfinningar og jafnvel það sem ég vil leyfa mér að kalla heilbrigða 

skynsemi.“ 
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„Það er ekkert smá sem þú ert búin að velta þessu fyrir þér.“ 

„Finnst þér til dæmis eðlilegt að fólk sem ekki býr á svæði sem á að raska 

vegna auðlindanýtingar og hefur jafnvel ekki séð það, beri tilfinningar til 

svæðisins og hafi skoðun á því hvort ráðist verði í framkvæmdir á svæðinu, 

Daníel?“ 

„Nei, mér finnst það ekki eðlilegt og ég held, án þess að ég viti það, að 

mér finnst svoleiðis fólk óþolandi.“ 

„Einmitt, þá er ekki víst að við eigum samleið nema að þú endurmetir 

þessa skoðun þína. Í mínum huga er þetta fólk að sýna mikið frumkvæði. 

Auk þess er hugsanlegt að þú og margir fleiri hafi skoðun á því hvort vernda 

eigi það sem eftir er af regnskógunum þó svo að þið hafið aldrei komið 

þangað.“ 

„Þar með er ég sjálfur orðinn óþolandi, takk fyrir að benda mér á það 

Snjólaug.“ 

„Ekkert að þakka! En við vorum að tala um þátttöku almennings. Það 

hefur nefnilega sýnt sig að almenningur víða í heiminum hefur ekki treyst 

stjórnvöldum og fjármálaöflum til þess að taka réttar ákvarðanir í ýmsum 

málum jafnvel þó um lýðræðisríki sé að ræða. Frjáls félagasamtök eru 

samtök sem eru hvorki háð stjórnvöldum né rekin í hagnaðarskyni. 

Umhverfisverndarsamtök víða um heim starfa í anda frjálsra félagasamtaka 

og eiga oft stóran þátt í þeim árangri sem þó hefur náðst á sviði 

umhverfismála.“ 

„Já, en íslensk stjórnvöld eru nú ekki alveg úti að aka í umhverfismálum, 

lög um náttúruvernd voru fyrst sett á Alþingi árið 1956 og sama ár var 

Náttúruverndarráð stofnað. Umhverfisráðuneytið varð síðan til árið 1990. 

Lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda tóku gildi árið 2000 og nýlega 

er búið að fullgilda Árósasamninginn sem er fjölþjóðlegur samningur þar 

sem aðild almennings að umhverfismálum er tryggð“ 

„Nei, sem betur fer hafa stjórnvöld fylgt í kjölfarið en það eru oftar en 

ekki frjáls félagasamtök sem drífa umræðuna áfram. Ein þeirra heita Global 

Footprint Network og eru samtök sem mæla vistspor heimsins í heild, með 

viðurkenndum aðferðum. Þessi samtök sýna fram á með útreikningum 

sínum, að þær auðlindir sem notaðar eru á einu ári og sú mengun sem 

jörðin þarf að þola á einu ári, er langt yfir mörkum samkvæmt viðmiðum 

sjálfbærrar þróunar. Með öðrum orðum mannkynið þarf nú eina og hálfa 

jörð til þess að halda uppi auðlindanotkun sinni.“ 
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„Já, ég veit. Þetta hljómar ekki vel en ef við höldum áfram með verkefnið 

þá held ég að við þurfum að finna svarið við því hvernig reynt hefur verið að 

leysa úr ágreiningi um auðlindanotkun?“ 

„Ég held að við þurfum sífellt að vera að finna svör við þessu Daníel. 

Hugtakið sjálfbær þróun var upphaflega málamiðlun á milli verndunar- og 

hagvaxtarsjónarmiða. Nú er svo komið að margir efast um að hægt sé að 

viðhalda hagvexti og vernda náttúruauðlindir samtímis. Deilur hafa skapast 

um þessi mál á alþjóðavettvangi og margt bendir til þess að þróunin sé ekki 

í rétta átt. Alþjóðlegar ráðstefnur Sameinuðu Þjóðanna um umhverfismál 

fjalla meira um það hvernig hægt sé að ná fram gömlum markmiðum en að 

setja ný.“ 

„Veistu Snjólaug að í Bandaríkjunum þar sem umhverfis- og auðlindamál 

enda stundum í dýrum málaferlum hefur verið vinsælt að fá utanaðkomandi 

aðila, eins konar sáttasemjara til að finna lausn á málum. Þá er byrjað á því 

að 1) taka alla efnisþætti málsins til athugunar, 2) finna réttan farveg fyrir 

ákvarðanatöku, 3) ákvarða markmið og loks 4) finna út hvernig mögulegt sé 

að ná þessum markmiðum. Yfirleitt er það gert með boðum eða bönnum.“ 

„Já, stundum þarf að höggva á hnútinn og hérna heima höfum við 

Skipulagsstofnun sem ákvarðar hvort framkvæmdir sem raska náttúrunni 

eða auðlindum þurfi að gangast undir umhverfismat, eins og mat á 

umhverfisáhrifum áætlana og/eða framkvæmda er stundum kallað. 

Skipulagsstofnun virðist samt ekki hafa vald til þess að koma í veg fyrir 

framkvæmdir. Að minnsta kosti notar hún það lítið.“ 

„Ég veit svo mikið um þetta núna. Hvað segirðu um að ég fái mér vinnu 

sem svona auðlindanýtingarsáttasemjari í sumar?“ 

„Mér líst ágætlega á það en ef það verður lítil eftirspurn eftir 

sáttasemjurum má alltaf athuga með landbúnaðarstörf eða frystihúsvinnu.“ 

„Veistu hvað mér datt í hug Snjólaug?“ 

„Nei“ 

„Mér datt í hug að búa til fréttaþátt þar sem auðlindamál eru rökrædd, 

sko rökræða ekki kappræða manstu sem Sigríður varaði okkur við í upphafi 

námskeiðsins.“ 

„Já, það er fín hugmynd. Þá gætum við tekið fyrir eitthvert ákveðið 

auðlindamál og krufið það.“ 
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Daníel 

Hann var ekkert að grínast með sumarvinnuna. Hann langaði til þess að fá 

vel borgaða vinnu svo hann gæti gert eitthvað skemmtilegt í lok sumars og 

ætti auk þess afgang fyrir næsta vetur. Honum fannst ekkert sniðugt að 

vinna með skólanum. En hvar voru mestar líkur til að nálgast peninga? 

Orðið auðlind felur það í sér að auðlindin skipti máli fyrir efnahag 

samfélagsins. Honum þótti augljóst að það væru ekki einungis 

náttúruauðlindir sem skiptu máli fyrir efnahag Íslands. Hvernig var það með 

aðrar þjóðir sem hann þekkti, Dani, til dæmis? Danska þjóðin er efnuð þrátt 

fyrir að í landinu sé lítið um náttúruauðlindir. Aftur á móti er víða mikil 

fátækt í Afríku þar sem mikið er af náttúruauði. Þau Snjólaug höfðu einmitt 

lesið um þetta þegar þau voru að vinna síðasta verkefni. Það er merki um 

efnahagslega þróun lands þegar vörur eru fullunnar í landinu. 

Hráefnaútflutningur er hins vegar merki um efnahagslega vanþróun landa. 

En hvernig var hægt að meta mikilvægi auðlinda? Hann ákvað að ræða 

þetta við mömmu sína. „Það er ef til vill ekki auðvelt að gera það út frá 

einhverjum einum mælikvarða, Daníel,“ sagði hún, „en það er ef til vill 

nærtækast að skoða útflutningsverðmæti atvinnugreinarinnar sem byggir á 

auðlindinni. Mikilvægi hennar fyrir þjóðarbúið, eins og það er kallað. Auk 

þess skiptir máli hver hluti auðlindarinnar, eða atvinnugreinarinnar sem 

byggir á henni, er af landsframleiðslu.“ 

„Já, svo er þetta líka spurning um fjölda starfa sem skapast af 

atvinnugreininni og í framhaldi af því laun og gæði starfanna og 

menntunarstigsins. Það þýðir ekki að vera að rembast við að mennta sig ef 

maður fær ekki starf í samræmi við það.“ 

Mamma var ekki alveg sammála þessu. „Það ætti alltaf að vera betra að 

mennta sig Daníel sama hvort maður fær starf við hæfi eða ekki. Ég hef ekki 

undan að lesa mér til einungis til þess að skilja samfélagið og samfélag 

þjóðanna.“ 

„Ég veit, þessi eilífa þekkingarleit er alveg endalaus. Eins og til dæmis 

þegar það þarf margar fræðigreinar til þess að ná utan um málefni, eins og í 

umhverfis- og auðlindafræðinni.“ 

„En svo við snúum okkur aftur að mati á mikilvægi auðlinda, Daníel, þá 

eru fleiri þættir sem skipta máli sem koma ekki fram í hagtölum. Það eru 

hlutir eins og menning og hefð.“ 

„Eins og til dæmis íslenska sauðkindin.“ 

„Já, til dæmis og svo er það þáttur eins og umhverfiskostnaður.“ 

„Bíddu, hvað var það aftur?“ 
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„Það er kostnaður sem fellur á umhverfið og samfélagið við ýmis konar 

auðlindavinnslu og framleiðslu. Það er hægt að skattleggja fyrirtæki til þess 

að mæta þessum kostnaði. Þá verður álag á umhverfið hluti af 

framleiðslukostnaði.“ 

 

Snjólaug 

Hún hlakkaði til sumarsins. Hún var búin að ákveða að fara heim í þorpið sitt 

og vinna í fiski í sumar og búa hjá vinkonu sinni. Það var mjög góð tilfinning 

að vera að fara í gamalt og öruggt umhverfi sem hún þekkti út í gegn. 

Annars var hún orðin sáttari við borgina núna en fyrst þegar hún flutti. 

Borgarbúar voru ágætir og ekkert mjög ólíkir landsbyggðarfólkinu enda var 

þetta allt sama fólkið. Þó svo að hún yrði seint kærulaus, fann hún að 

áhyggjur hennar minnkuðu eftir því sem hún lærði að þekkja umhverfi sitt 

betur. Auk þess sem hún gat nú leitað svara við alls kyns spurningum sem 

hún hafði um umhverfis- auðlinda- og þróunarmál. Þau Daníel áttu bara 

eftir að klára síðasta verkefnið saman áður en hún gæti farið að lesa undir 

prófin og svo væri skólinn á enda. Daníel var náttúrlega mjög fínn strákur og 

hún var viss um að hún ætti eftir að sakna hans þegar hún færi „heim“ í 

sumar. Hún hugsaði til hans með hlýju. Þau voru bara vinir. Það var allt og 

sumt. Þau voru að verða búin með verkefnið og nú var hann reyndar 

væntanlegur á hverri stundu til að klára. 

„Hæ, Daníel, hvernig gengur?“ 

„Jú, svona ágætlega, ég held samt að ég þurfi að lesa mér til um 

þjóðhagfræði, ég skil þetta ekki allt.“ 

„Nei, ég á við sama vandamál að stríða. Ég er búin að vera inni á vef 

hagstofunnar og sé að þar eru flókin hagfræðihugtök.“ 

„Sjáðu hérna eru tekjur af útflutningi. Sjávarafurðir, sem voru 

aðalútflutningsvara Íslendinga lengst af, voru seldar út úr landinu fyrir 

rúmlega 220,5 milljarða króna árið 2010. Sama ár var ál hins vegar selt úr 

landi fyrir 222,4 milljarða og var þar með orðin aðalútflutningsvaran.“ 

 „Já ég veit, árið 2010 hafði útflutningur áls aukist um 30,3% frá árinu 

áður.“ 

„Þá er nú ekkert skrítið að það sé verið að áforma byggingu fleiri álvera, 

Snjólaug.“ 

„Jú, það finnst mér Daníel. Veistu hver á álverin á Íslandi?“ 

„Nei, en íslenska ríkið hlýtur að eiga stóran hlut í þeim.“ 
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„Nei, íslenska ríkið á ekkert í þeim og því fer ágóðinn að langmestu leyti 

úr landi.“ 

„Er þetta þá bara hráefnaútflutningur eins og hjá þróunarlöndunum?“ 

„Já, nema að hráefnið er flutt til Íslands. Það er raforkan, „græna orkan“ 

úr íslenskum fossum og nú einnig frá jarðvarma sem fyrirtækin eru að 

sækjast eftir.“ 

„Jæja þá hlýtur þjóðin að hagnast verulega á sölu orkunnar.“ 

„Já, eitthvað hlýtur það að vera en mörgum þykir það vera heldur lítið í 

samanburði við þau spjöll sem unnin eru á landinu til þess að útvega 

raforkuna. Mér finnst það vera merki um örþrifaráð þegar stjórnvöld grípa 

til þess að afla fjár fyrir samfélagið með þessum hætti. Við erum rík þjóð og 

ættum ekki að þurfa að grípa til slíkra örþrifaráða.“ 

„En hvað veldur þessu?“ 

„Ég veit það ekki en ég hef mínar skoðanir á því. Sveitarfélögin úti á landi 

eru mörg hver illa stæð og sækjast eftir lausnum. Þau sjá að stóriðja skilar 

þeim skatttekjum. Þess vegna ýta sum þeirra eftir meiri stóriðju. Frá árinu 

1995 hefur álframleiðsla á Íslandi næstum áttfaldast“ 

„En af hverju eru sveitarfélögin svona illa stæð?“ 

„Þú spyrð og spyrð eins og ég viti allt. Ég veit ekkert um þetta en ég hef 

samt sem áður velt þessu töluvert fyrir mér þar sem þessi umræða snertir 

afkomu sjávarþorpa hugsanlega meira en borgarinnar. Þó tel ég að þetta 

snerti okkur öll þegar upp er staðið.“ 

„Flest íslensk þorp eru sjávarþorp og byggðust upp vegna fiskveiða. Er 

það vegna þess að veiðin hefur brugðist, að þau eru svona illa stæð?“ 

„Nei, frekar vegna þess að kvótinn hafi verið seldur úr þorpinu. Íslenska 

fiskveiðistjórnunarkerfið eða kvótakerfið er flókið eins og net og við skulum 

ekki flækja okkur í því. Það var upphaflega sett á árið 1982 til þess að 

stemma stigu við ofveiði sem er gott og blessað en frá árinu 1990 hefur 

umráðamönnum kvótans verið leyfilegt að selja hann og veðsetja. Þannig 

getur einn aðili svipt atvinnugrundvellinum undan heilu byggðarlagi í einu 

vetfangi.“ 

„Ég held að við séum komin með fínt efni í rökræðurnar en nú get ég 

ekki hugsað meira um þetta í bili. En veistu hvað ég ætla að gera í sumar?“ 

„Nei, en ég held að þú eigir eftir að vinna úti“ 

„Já, ég ætla að bjóða upp á hjólreiðaleiðsögn fyrir ferðamenn. 

Ferðamönnum fjölgar mjög mikið núna og ferðaþjónustan er sú 

atvinnugrein sem vex nú hraðast.“ 
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„Já, ég veit. Ferðamenn sem koma hingað sækjast mest eftir því að vera í 

íslenskri náttúru. Þar með er landslagið orðið náttúruauðlind.“ 
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