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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er staða Kanada á alþjóðavettvangi til umfjöllunar. Staða ríkisins sem 

miðveldi í alþjóðakerfinu er skoðuð innan kenningaramma mótunarhyggju, mjúks valds 

og femínisma. Ritgerðin leggur áherslu á Justin Trudeau, núverandi forsætisráðherra 

Kanada, bakgrunn hans og kosningabaráttu, ásamt stefnum hans og orðræðu sem 

forsætisráðherra. Gert er grein fyrir þremur atriðum sem öll hafa áhrif á stöðu ríkisins á 

alþjóðavettvangi. Þau eru bág staða frumbyggjakvenna í landinu, óskýr umhverfisstefna 

ríkisins og einstaklega ólík framkoma Trudeau og Donald Trump, forseta Bandaríkjanna. 

Tilvikin þrjú eru að lokum skoðuð í ljósi þeirra kenningana sem teknar voru fyrir, og þannig 

reynt að lýsa þeirri stöðu sem Kanada hefur í alþjóðasamfélaginu í dag. Kanadíska ríkið 

hefur náð að draga að sér ágætt áhrifavald í alþjóðasamfélaginu, aðallega með notkun 

orðræðu sinnar á alþjóðavettvangi. Áhrifavald ríkisins liggur á sviðum mannréttinda, 

viðhorfi ríkisins til alþjóðlegrar samvinnu og notkunar mjúks valds í utanríkisstefnu þess. 

Hins vegar eru mörg atriði sem þarf að bæta innan ríkisins, en orðræða Justin Trudeau 

bendir til þess að hann sé staðráðinn að bæta úr þessum skilyrðum sem fyrst.  
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Abstract 

This thesis examines Canada’s status in the international system. Canada’s position as a 

middle power in the international system is evaluated through the lens of constructivism, 

soft power and feminism. The thesis focuses on Justin Trudeau, the current Prime 

Minister of Canada, his background and campaign, as well as his policies and discourse as 

Prime Minister. Three different cases will be presented, all of which have affected 

Canada’s status in the international system in some way. The cases are; the oppression 

of Indigenous women in Canada, the government’s vague environmental policy and the 

difference between Trudeau and US President Donald Trump. The three cases are 

evaluated on the basis of the above theories, providing an analysis of Canada’s status in 

the international system. The Canadian government has been able to gain a great deal of 

influence within the international system, mainly with its use of discourse regarding 

human rights, the government’s approach to international cooperation and its use of soft 

power in their foreign policy. Some problems still exist in Canada, but Justin Trudeau’s 

discourse suggests that he is determined to improve these conditions as soon as possible. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi. Hún var skrifuð haustið 2017 

vegna brautskráningar í júní 2018. Silja Bára Ómarsdóttir var leiðbeinandi minn í 

verkefninu. Henni stend ég í mikilli þakkarskuld fyrir góða leiðsögn, aðhald og 

uppbyggilegar umræður á meðan skrifum stóð. Að sama skapi vil ég þakka yfirlesurum 

ritgerðarinnar fyrir veitta aðstoð og gagnrýni. Áhugi minn á efninu stafar af dvöl minni í 

Kanada og skiptinámi við University of British Columbia en fyrir þann tíma er ég ævinlega 

þakklát. Að lokum vil ég móður minni, Friðriku Þórleifsdóttur, sérstaklega þakka fyrir 

ómældan stuðning og hvatningu í gegnum allan minn námsferil og líf. 
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1 Inngangur 

Alþjóðasamfélagið er að breytast og alþjóðasamskipti sömuleiðis. Hervald og aðrir 

efnislegir hlutir eru ekki eins mikilvægir og þeir áður voru og stórveldi eru ekki lengur einu 

gerendurnir sem geta haft áhrif á alþjóðavettvangi. Hin félagslega hlið alþjóðasamskipta 

skiptir sífellt meira máli. Öll ríki, óháð stærð, geta haft áhrif innan alþjóðasamfélagsins. Til 

þess að búa yfir áhrifavaldi þurfa ríki að vanda notkun orðræðu sinnar, beita mjúku valdi 

í utanríkisstefnu sinni og stilla upp sjálfsmynd sinni á lögmætan hátt. Kanada er vestrænt 

miðveldi sem notar fyrrnefnda þætti til þess að draga til sín áhrifavald í 

alþjóðasamfélaginu. Í ritgerðinni mun ég leitast við að komast að því hvaða aðstæður og 

aðgerðir hafa gert kanadíska ríkinu kleift að skapa stöðu sína í alþjóðasamfélaginu í dag. 

Ritgerðinni er skipt upp í þrjá meginkafla; fræðilegan bakgrunn, tilvik og umræður.  

Í fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar er aðal áherslan lögð á mótunarhyggju og 

helstu hugtök hennar, enda má best lýsa stöðu Kanada á alþjóðavettvangi í ljósi hennar. 

Einnig verður fjallað um mjúkt vald og hversu mikilvægt það er í framkvæmd 

utanríkisstefnu, og femínisma í alþjóðasamskiptum. Justin Trudeau, núverandi 

forsætisráðherra Kanada, hefur mikið að gera með stöðu Kanada á alþjóðavettvangi og 

þess vegna verður sérstaklega gert grein fyrir bakgrunni hans, kosningabaráttu, sem og 

aðgerðum hans og stefnum sem forsætisráðherra.  

Í tilvikskafla ritgerðarinnar verður gert grein fyrir þremur ólíkum atriðnum sem snerta 

Kanada á ólíkum sviðum. Í fyrsta lagi er það staða frumbyggjakvenna í Kanada en hún er 

mjög bág og sannarlega svartur blettur á sjálfsmynd Kanada. Í öðru lagi er það 

umhverfisstefna ríkisins, bæði utanríkisins og innan, en hún er oft nokkuð óskýr. Í þriðja 

lagi ber ég saman Justin Trudeau og Donald Trump en framkoma leiðtoganna á 

alþjóðavettvangi er einstaklega ólík og hafa þeir báðir haft mikil áhrif á sjálfsmynd ríkja 

sinna. Ég valdi þessi tilvik til að undirbyggja röksemdafærslu mína því öll ná þau að 

endurspegla stöðu Kanada á alþjóðavettvangi og falla vel að kenningaramma 

mótunarhyggju.  

Í síðasta kafla ritgerðarinnar, umræðum, eru tilvikin skoðuð í ljósi hins fræðilega 

bakgrunns sem áður var gert grein fyrir. Þróun utanríkisstefnu kanadíska ríkisins er rædd, 

sjálfsmynd þess, og hversu valdamikil orðræða getur verið. Þá er áhrifavald Justin Trudeau 
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frá því hann tók við embætti forsætisráðherra Kanada rætt. Að lokum eru helstu 

niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningu svarað eftir bestu getu.   

Ritgerðin er hefðbundin heimildaritgerð sem byggist á fræðilegum heimildum frá 

ólíkum og fjölbreyttum miðlum. Bækur, fræðigreinar, fréttir og kanadísk lög eru notuð í 

ritgerðinni. Heimildunum tek ég með fyrirvara og held hlutleysi mínu gagnvart málefninu. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Fræðilegur bakgrunnur er nauðsynlegur fyrir allar ritgerðir til þess að öðlast betri skilning 

á efninu. Í þesum kafla er ljósi varpað á félagslega mótunarhyggju, mjúkt vald og 

femínisma í alþjóðasamskiptum. Einnig er fjallað um Justin Trudeau, núverandi 

forsætisráðherra Kanada, bakgrunn hans og kosningabaráttu. Undirstöður þessara þátta 

eru skoðaðar hér og kenningunum síðan beitt í umræðum ritgerðarinnar. 

2.1 Mótunarhyggja – hin félagslega hlið alþjóðasamskipta  

Félagsleg mótunarhyggja (e. social constructivism), eða mótunarhyggja, er tiltölulega ný 

kenning í fræðum alþjóðasamskipta. Raunhyggja (e. realism) og frjálslyndisstefna (e. 

liberalism) eru elstu alþjóðasamskiptakenningarnar og eru hvað oftast notaðar til þess að 

reyna að skilja hið flókna alþjóðakerfi. Hröð hnattvæðing í alþjóðasamfélaginu, aukin 

vitundarvakning gagnvart mannréttindum og frelsi einstaklingsins hefur hins vegar gefið 

öðrum kenningum og nálgunum svigrúm til þess að koma fram á alþjóðasviðinu. 

Mótunarhyggja er ein af þeim en í dag er hún áhrifamikil kenning í alþjóðasamskiptum. 

Mótunarhyggja kom inn í alþjóðasamskipti fyrir um það bil 30 árum, þegar kalda 

stríðið var að líða undir lok. Ríkjandi kenningar, raunhyggja og frjálslyndisstefna, gátu illa 

útskýrt endalok kalda stríðsins. Þær höfðu spáð fyrir því að kalda stríðið myndi enda með 

stórum hvelli kjarnorkuvopna. Mótunarhyggja naut mikilla vinsælda eftir þessi endalok 

því hin félagslega hlið alþjóðasamskipta skipti skyndilega miklu máli. Tími var kominn til 

þess að skoða sjálfsmyndir ríkja, sérstaklega Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. 

Atlantshafsbandalagið, eða NATO, þjónaði engum tilgangi lengur samkvæmt 

raunhyggjusinnum en samt sem áður stóð bandalagið sterkt. Mótunarhyggja gat betur 

útskýrt atburðina sem voru að eiga sér stað, og bauð upp á nýja og ferska sýn í 

utanríkisstefnu ríkja (Flockhart 2016, 80). Mótunarhyggja er mikið notuð á sviði 

alþjóðasamskipta í dag og viðurkennd í akademísku umhverfi. Kenningin er þekkt fyrir það 

að geta útskýrt stefnur, aðgerðir og hegðun ríkja og annarra gerenda í alþjóðasamfélaginu 

á félagslegri hátt en klassísku kenningarnar gera (Barnett 2017, 144).  

Mótunarhyggja er í eðli sínu félagsleg kenning, en raunhyggja og frjálslyndisstefna eru 

efnislegar. Kenningin varpar ljósi á það flókna samband milli gerenda og formgerðarinnar 

í alþjóðakerfinu. Samkvæmt mótunarhyggju er veruleikinn ekki fastmótaður heldur 

bundinn félags- og menningarlegum aðstæðum. Þá er þekking talin félagslega mótuð af 
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samfélaginu, og þar af leiðandi bæði afstæð og síbreytileg. Félagsleg uppbygging 

formgerðarinnar er mikilvæg í mótunarhyggju, hvernig hún varð til og með hvaða hætti 

væri hægt að breyta henni. Samkvæmt mótunarhyggju hafa allar aðgerðir, stefnur og 

ákvarðanir ríkja einhverja merkingu bakvið sig, og með því að beita kenningunni reynum 

við að komast að þeirri merkingu (Barnett 2017, 145-7). 

Hugmyndir, þekking, viðmið, félagslegar staðreyndir, gildi og sjálfsmynd ríkja eru þau 

hugtök sem skipta mestu máli í mótunarhyggju. Þekking almennings inniheldur ákveðnar 

reglur, tákn og gildi. Þessir hlutir móta það hvernig einstaklingar túlka veruleikann og 

samfélagið í kringum sig. Þekking er bundin félagslegum staðreyndum. Félagslegar 

staðreyndir eru einungis til því almenningur samþykkir þær sem sannleikann og heldur 

þeim uppi í samfélaginu. Dæmi um slíkar staðreyndir eru til dæmis peningar, 

mannréttindi og hugmyndin um fullvalda ríki. Allir þessir hlutir eru einungis til því 

almenningur samþykkir þá. En um leið og almenningur hættir því, missa þessir hlutir 

merkingu sína. Félagslegar staðreyndir eru mótaðar af orðræðu og tungumálanotkun 

almennings, og eru sífellt að breytast (Barnett 2017, 148).  

Viðmið (e. norm) er eitt mikilvægasta hugtak mótunarhyggju, enda skipta þau miklu 

máli í öllum samfélögum. Viðmið eru staðlaðar hugmyndir um lögmæta og viðeigandi 

hegðun allra gerenda. Þau tilheyra öllum hliðum samfélagsins, allt frá því að bursta í sér 

tennurnar á morgnanna til mannréttindastefnu ríkja. Viðmið móta hegðun ríkja, sem og 

annarra gerenda, í alþjóðasamfélaginu. Viðmið eru hins vegar afstæð og eru því ólík eftir 

menningu, samfélagi, tíma og rúmi. Viðmiðum er oftast tekið sem sjálfsögðum hlut í 

daglegu lífi en eru samt sem áður sífellt að breyast í samfélaginu. Sú þróun sýnir að viðmið 

standi ekki fyrir utan tilvist samfélagsins heldur mótist í félagslegu ferli, og oft pólitísku. Í 

akademísku umhverfi er talað um hringrás viðmiða (e. the cycle of norms) en hún felur í 

sér þrjú stig í dreifingu þeirra. Fyrsta stig hringrásarinnar er tilkoma viðmiðsins (e. norm 

emergence) þar sem ákveðinn gerandi vekur athygli almennings á málefni sem 

viðkomandi finnst ástæða til þess að breyta. Þessir gerendur eru ýmist einstaklingar, 

hópar eða frjáls félagasamtök. Þau reyna að fanga athygli ríkisstjórnarinnar og þegar 

henni hefur verið náð hefst annað stig hringrásarinnar, sem er útbreiðsla viðmiðsins (e. 

norm cascade). Viðmiðið breiðist þá út til allra í þjóðfélaginu og jafnvel enn lengra ef það 

smitast frá einu ríki til annars. Ríki tileinka sér viðmiðið og það verður hluti af sjálfsmynd 
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þess og orðræðu. Þriðja og síðasta stig hringrásarinnar er þegar viðmiðið er nú hluti af 

daglegu lífi og orðræðu, og verður þar með félagsleg staðreynd í viðkomandi samfélagi. 

Síðasta stig hringrásarinnar kallar innleiðing viðmiðsins (e. norm internalization) (Barnett 

2017, 155). Öll viðmið eiga félagslegan uppruna og oft hefur margt gengið á áður en það 

er samþykkt sem félagsleg staðreynd af almenningi. Dæmi um útbreiðslu viðmiðs sem 

talið er sjálfsagður hlutur í dag er kosningaréttur kvenna. Fyrir rúmlega hundrað árum var 

það síður en svo sjálfsagður hlutur og margar konur börðust hart fyrir útbreiðslu þess 

viðmiðs sem nú hefur breiðst út um nær allan heim.  

Sjálfsmynd ríkja skiptir einstaklega miklu máli í alþjóðasamskiptum nútímans. Hún 

gefur til kynna hvernig ríki munu haga sér og er jafn mikilvæg í alþjóðastjórnmálum og 

innanríkisstjórnmálum. Sjálfsmyndin setur upp ákveðinn fyrirsjáanleika og reglu þegar 

kemur að hegðun ríkja í alþjóðasamfélaginu, vegna þess að ríki munu ávallt haga sér í 

samræmi við sína sjálfsmynd. Ríki geta því gert ráð fyrir því hvernig önnur ríki munu haga 

sér í alþjóðasamfélaginu. Algjör óreiða myndi ríkja í alþjóðakerfinu ef ríki hefðu ekki 

sjálfsmyndir, þar sem enginn fyrirsjáanleiki væri til staðar. Slíkt kerfi væri mun hættulegra 

en stjórnleysið sem er til staðar nú þegar í alþjóðakerfinu. Ríki framleiða og móta 

sjálfsmynd sína með daglegum aðgerðum og stefnum, þess vegna eru sjálfsmyndir ríkja í 

sífelldri mótun. Alþjóðasamfélagið er síbreytilegt og ríki verða því að aðlaga sig að nýjum 

aðstæðum og viðmiðum. Sjálfsmynd ríkja, líkt og viðmið, er afstætt fyrirbæri enda eru ríki 

jafn ólík og þau eru mörg. Gildi og viðmið eins ríkis geta verið frábrugðin því næsta og því 

eru forgangsatriði þeirra ekki alltaf sú sömu. Þess vegna getur alþjóðasamvinna verið 

sérstaklega erfið, enda vilja ríki sjaldan taka þátt í samvinnu sem endurspeglar ekki þeirra 

markmið eða hagsmuni. Sjálfsmynd, tekin saman, gefur til kynna hver þú ert, hvernig þú 

munt haga þér og setur fram þín forgangsatriði og markmið – sem þar af leiðandi lýsir 

þinni hegðun í alþjóðasamfélaginu (Hopf 1998, 175-6).  

Sjálfsmynd er hins vegar ekki einungis mótuð af ríkinu sjálfu heldur skiptir einnig 

miklu máli hvernig önnur ríki skynja og upplifa þína sjálfsmynd en það mótar hana einnig 

að miklu leyti. Sjálfsmynd er félagslegt fyrirbæri og er því alltaf mótuð í sambandi við aðra. 

Ríki getur breytt viðmiðum annars ríkis með áhrifavaldi sínu og haft þannig mikil áhrif á 

sjálfsmynd þess ríkis (Barnett 2017, 147). Áhrifavald skiptir miklu máli innan 

mótunarhyggju og er í raun álíka mikilvægt og hernaðarlegt vald. Sjálfsmynd Kanada og 
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áhrifavald hefur breyst til muna síðastliðina áratugi, en um það verður fjallað seinna í 

ritgerðinni.  

Orðræða spilar stórt hlutverk í sjálfsmynd ríkja. Gerendur, hvort sem það eru ríki, 

alþjóðastofnanir eða frjáls félagasamtök, reyna oft að breyta gildandi orðræðu og 

viðmiðum. Það er gert á margvíslega vegu en „nefna og niðurlægja“ (e. naming and 

shaming) hefur reynst virka hvað best á alþjóðavísu. Sú aðgerð felst í því að gerendur 

nefna og fordæma þau ríki sem ekki hafa tileinkað sér ákveðin viðmið, t.d. virðingu fyrir 

ákveðnum mannréttindum, og hvetja ríki á sama tíma til þess að tileinka sér þau viðmið. 

Öll ríki vilja fá samþykki frá öðrum ríkjum, og vilja heyra frá öðrum að það sem þau eru að 

gera sé lögmætt og gilt. Þess vegna er „nefna og niðurlægja“ aðferðin árangursrík á 

alþjóðavísu. Ríki geta verið í þeirri stöðu að ólögmæt aðferð sé ódýrari og auðveldari en 

sú lögmæta. Samt sem áður munu ríki velja lögmætu leiðina. Þegar allt kemur til alls þá 

mun það kosta ríkið mun meira ef önnur ríki fordæma það fyrir aðgerðir sínar. 

Alvarlegustu dæmin um „nefna og niðurlægja“ er þegar ríki setja viðskiptabann á önnur 

ríki sem hafa gert hluti á ólögmætan hátt (Barnett 2017, 149). Sádí-Arabía er til dæmis ríki 

sem hefur verið „nefnt og niðurlægt“ fyrir stefnur sínar í ýmsum málum. Hinn vestræni 

heimur hefur fordæmt ríkið undanfarin ár fyrir vanrækslu mannréttinda, sérstaklega 

kvenréttinda. Konungsdæmið hefur fengið mikla gagnrýni, en hún er getur verið 

kostnaðarsöm fyrir ríki. Sama má segja um Rússland og viðskiptaþvinganirnar sem ríkið 

hefur þurft að upplifa vegna ólögmætrar hegðunar ríkisins gagnvart Úkraínu. Mikið vald 

getur því falist í orðræðu ríkja. Orðræða getur stjórnað aðgerðum annarra ríkja að miklu 

leyti og haft mikil áhrif á alþjóðasamfélagið (Barnett 2017, 152). Orðræða spilar stórt 

hlutverk í utanríkisstefnu ríkja sem beita mjúku valdi til þess að hafa áhrif í 

alþjóðasamfélaginu. Justin Trudeau lagði sig sérstaklega fram við að beita vandaðri 

orðræðu í kosningabaráttu sinni, og gerir það enn sem forsætisráðherra. En orðræða 

Trudeau er betur rædd seinna í ritgerðinni.  

2.2 Mjúkt vald – ný stefna í utanríkisstefnu  

Utanríkisstefna er framkvæmd af ýmsum stefnumótandi aðilum í alþjóðlegu og innlendu 

umhverfi. Gerendur utanríkisstefnu þurfa að móta stefnuna samkvæmt þeirri formgerð 

sem er til staðar í alþjóðakerfinu, þ.e. stjórnleysinu (e. anarchy). Utanríkismál eru 

einstaklega flókið viðfangsefni því gerendurnir þurfa bæði að taka tillit til innanríkismála 
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og málefna alþjóðasamfélagsins. Gerendurnir eru að sama skapi einnig háðir sjálfsmynd 

síns ríkis. Utanríkismál eru sífellt að breytast og er sá hluti stjórnmála sem er hvað mest 

ófyrirjáanlegur. Ríki þurfa því að vera meðvituð um hið óútreiknanlega alþjóðakerfi. 

Utanríkisstefna er oftast hönnuð til þess að hafa áhrif, leiða til breytinga eða til þess að 

takast á við yfirstandandi vandamál alþjóðasamfélagsins (Flockhart 2016, 89). Hervald 

skipti alltaf mestu máli í utanríkisstefnu ríkja, ásamt styrk efnahags, en síðastliðna áratugi 

hefur það breyst.  

Hefðbundið vald skiptir ekki eins miklu máli og það áður gerði. Í dag vilja ríki nota 

aðrar aðferðir en hernaðar- og efnahagslegt vald til þess að hafa áhrif. Mjúkt vald er ein 

aðferð sem ríki nota í utanríkisstefnu sinni til þess að hafa áhrif innan 

alþjóðasamfélagsins. Mjúkt vald er sú geta ríkis að hafa áhrif og stjórna útkomum án þess 

að nota beina greiðslu eða kúgun. Þegar notkun mjúks valds skilar árangri hjá ríki munu 

önnur ríki vilja fylgja því og líta upp til þeirra gilda og viðmiða. Markmiðinu er náð ef ríki 

reynir að líkjast þínu ríki á sem flestum stigum samfélagsins. En mjúkt vald er ekki aðeins 

áhrifavald heldur líka aðlaðandi vald. Það hefur vald til þess að „laða og tæla“ ríki að sínum 

vilja og stjórnarháttum. Almannadiplómatía (e. public diplomacy) er mikilvægt verkfæri í 

notkun mjúks valds. Ríki nota sína almannadiplómatíu til þess að laða alþjóðasamfélagið 

að sínum stefnum með því að til dæmis dreifa boðskap sinnar menningar, auka 

milliríkjaviðskipti og nota fjölmiðla og aðra afþreygingu (Nye 2008, 94-5). Ríki þurfa að 

búa yfir ákveðnum úrræðum til þess að nota mjúkt vald í stefnumótun sinni. Í fyrsta lagi 

þurfa þau að búa yfir nokkuð spennandi menningu sem heillar fólk af öðrum 

menningarheimum. Í öðru lagi eru það pólitísku gildin sem ríkið heldur uppi, bæði 

innanlands og utan, og hvort ríkið standi við þau gildi. Í síðasta lagi er það utanríkisstefna 

ríkisins og hvort hún sé lögmæt og siðferðisleg (Nye 2008, 96). Heimurinn inniheldur 

ógrynni af upplýsingum sem meirihluti mannfólks hefur aðgang að og þess vegna er 

nokkuð auðvelt fyrir ríki að auglýsa sínar góðu hliðar svo allt alþjóðasamfélagið geti séð. 

Slíkt magn upplýsinga getur verið yfirþyrmandi fyrir marga og því er mikil áskorun fyrir ríki 

að fanga athygli fólks. Ríki verða því að nota upplýsingar rétt og setja þær fram á 

lögmætan hátt, enda er ómögulegt að selja vöru sem engin hefur hefur áhuga á. Það getur 

verið erfitt fyrir ríki að styðja aðgerðir og stefnur innan alþjóðasamfélagsins sem fara á 

mis við sín eigin viðmið eða stefnur. Hins vegar sýnir gagnrýni á sitt eigið ríki mikið 

lögmæti og trúverðugleika (Nye 2008, 100-6). Justin Trudeau hefur opinberlega gagnrýnt 
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fyrri stjórnvöld Kanada fyrir þau slæmu lífsskilyrði sem margir frumbyggjar búa við í 

landinu en nánar verður farið út í hvernig hann gerði það í næsta kafla ritgerðarinnar.  

Öll ríki, í öllum stærðum og gerðum, þurfa að beita mjúku valdi í utanríkisstefnu sinni 

til þess að geta haft áhrif á alþjóðavísu. Kanada, sem ríki, myndi flokkast sem miðveldi 

samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum á stærð ríkja þar sem breytur eins og landsvæði, 

fólksfjöldi, landsframleiðsla og hervald eru notaðar. Miðveldi eru ekki jafn stór og 

valdamikil og stórveldi en hafa samt sem áður meiri ítök í alþjóðakerfinu en smáríki. Þess 

vegna þurfa miðveldi að leggja sérstaka áherslu á mjúkt vald í utanríkisstefnu sinni. 

Miðveldi, sérstaklega vestræn miðveldi, hafa oftast svipuð einkenni þegar kemur að 

hegðun þeirra í alþjóðasamfélaginu. Einkennin eru aðallega málamiðlanir, samvinna, 

þátttaka í alþjóðastofnunum og vilji til þess að viðhalda alþjóðlegum friði (Welsh 2004, 

586-7). 

Utanríkisstefna Kanada hefur að mörgu leyti mótast í samræmi við stöðu þeirra sem 

miðveldi í alþjóðakerfinu. Lloyd Axworthy var utanríkisráðherra Kanada frá árinu 1996 til 

2001. Hann trúði því að mjúkt vald gæti haft mikil áhrif á stefnumótun 

alþjóðasamfélagsins og þess vegna lagði hann mikið upp úr mjúku valdi meðan hann sat 

sem ráðherra. Axworthy lagði einnig mikla áherslu á að sýna kanadísku gildin í 

utanríkisstefnu ríkisins, en þau eru mannréttindi, lýðræði, réttaríki, náttúruvernd og 

friðsamleg lausn deilumála. Hann náði að hafa mikil áhrif innan alþjóðasamfélagsins með 

því að tala um mannöryggi (e. human security) í stað þjóðaröryggis (e. national security). 

Ríkisstjórn Kanada á þessum tíma náði sannfæra mörg ríki til þess að „gera það rétta“ í 

stöðunni því alþjóðasamfélagið, í sameiningu, hafði „ábyrgð til að vernda“ (e. 

responsibility to protect) en það var nálgun sem kanadíska ríkisstjórnin setti fyrst fram 

árið 2001 (Welsh 2004, 587-8). Utanríkisstefna Kanada og þau áhrif sem Axworthy hafði 

á hana með beitingu mjúks valds er betur rædd í umræðukafla ritgerðarinnar.  

2.3 Femínismi í alþjóðasamskiptum  

Femínismi, líkt og mótunarhyggja, spratt upp sem kenning í alþjóðasamskiptum eftir kalda 

stríðið þegar miklar breytingar voru að eiga sér stað innan alþjóðasamfélagsins. Efnislegir 

þættir skiptu ekki lengur öllu máli í utanríkisstefnu ríkja og margir gerendur í heimi 

alþjóðastjórnmála horfðu nú á sjálfsmyndir, orðræðu og kynferði. Eins og með margar 

kenningar í alþjóðasamskiptum, er erfitt að finna eina nákvæma skilgreiningu á 
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femínisma. Fræðimenn femínískra kenninga skoða fyrst og fremst konur, þeirra stöðu í 

samfélaginu og rökræða afleiðingar kynjakerfisins út frá hugmyndinni um kyngervi (e. 

gender). Femínismi greinir víkjandi stöðu kvenna í samfélaginu, en þá stöðu má sjá á 

pólitísku, efnahagslegu og félagslegu sviði samfélagsins. Femínismi er því þverfagleg 

kenning þar sem hún snertir marga þætti samfélagsins. Femínismi skoðar einnig vald og 

greinir það, hvaðan það kemur, hver fer með það og hvernig það hefur áhrif á samfélagið 

(Kinsella 2017, 190).  

Konur hafa lengi verið fjarverandi sem gerendur í alþjóðastjórnmálum og samskiptum 

en þegar femínískar kenningar komu fram í fræði alþjóðasamskipta lá sú staðreynd fyrir 

að engin önnur kenning lagði áherslu á konur, eða kyngervi yfir höfuð. Með því að skoða 

konur og stöðu þeirra, opnaðist nýr heimur sem krafðist greiningar á ríkjandi formgerð 

sem hönnuð er í hag karla, enda voru það karlmenn sem mótuðu alþjóðakerfið eins og 

það er í dag. Alþjóðlegur femínismi er sérstaklega flókið málefni, enda eru ólíkar konur út 

um allan heim með mismunandi þarfir, óskir og líðan – og því ómögulegt að setja allar 

konur í heiminum undir sama hatt. Femínískar kenningar í alþjóðasamskiptum þurfa því 

ekki einungis að svara þeirri spurningu hvar konurnar séu heldur einnig hvaða konur eru 

hvar. Það var ekki fyrr en árið 1976 þegar Sameinuðu þjóðirnar formlega hófu „áratuginn 

fyrir konur“ sem ríki þurftu að taka femínískar umræður alvarlega. Fjármagn var loks sett 

í rannsóknir á sviðinu og upplýsingar um stöðu, hlutverk og reynsla kvenna voru nú 

aðgengilegar. Ríki gátu ekki lengur neitað mikilvægi kvenna þegar kom að 

alþjóðasamskiptum og frá þessum tíma hafa femínískar kenningar spilað stórt hlutverk í 

alþjóðastjórnmálum (Kinsella 2017, 193).  

Mótunarhyggja og femínísmi verða sífellt vinsælli kenningar á sviði alþjóðasamskipta, 

en kenningarnar tvær eiga margt sameiginlegt. Femínískir fræðimenn hafa því sameinað 

kenningarnar tvær og mótað nýja kenningu; femíníska mótunarhyggju. Hugtök á borð við 

viðmið, orðræðu og sjálfsmyndir hafa leitt kenningarnar tvær á sömu braut. Samkvæmt 

femínisma er kyngervi félagslega mótað og mætti því flokkast sem félagsleg staðreynd, 

sem er stórt hugtak innan mótunarhyggju. Orðræða hefur mótað þá trú að konur séu 

víkjandi kynið og heldur þeirri hugmynd lifandi (Locher og Prügl 2001, 116). Femínísk 

mótunarhyggja er ný kenning og því hafa ekki margar rannsóknir á sviði alþjóðastjórnmála 

notast við hana. Margir femínískir fræðimenn vilja þó ekki tengja femínisma við 
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mótunarhyggju með beinum hætti en kenningarnar eru einnig ólíkar að mörgu leyti. Hins 

vegar eru einnig margir femínískir fræðimenn sem halda því fram að sambland 

kenninganna sé af hinu góða því þær bæta þekkingu við hvor aðra (Locher og Prügl 2001, 

112). Justin Trudeau segist vera femínisti (BBC News 2016) og mótar stefnur sínar með 

femínískum stefnum að mörgu leyti. Trudeau leggur mikla áherslu á femínísk málefni, svo 

sem stöðu frumbyggjakvenna í Kanada. 

2.4 Justin Trudeau – nýir tímar fyrir Kanada 

Justin Pierre James Trudeau fæddist á jóladag árið 1971. Eldri Kanadabúar muna hvað 

flest eftir þeim degi, enda var faðir hans, Pierre Trudeau, þáverandi forsætisráðherra 

Kanada. Pierre Trudeau var forsætisráðherra frá 1968 til 1984, með stuttu hléi, en á þeim 

tíma fylgdist þjóðin með uppvexti Justin og því var hann þjóðþekkt persóna allt frá 

fæðingu sinni. Í æsku fór hann oft með föður sínum í opinberar heimsóknir og hitti meðal 

annars Margaret Thatcher og Richard Nixon. Justin Trudeau stundaði nám í verkfræði en 

er menntaður sem kennari og starfaði lengi sem slíkur, ásamt því að koma stundum fyrir 

í fjölmiðlum og einnig á hvíta tjaldinu. Pierre Trudeau lést árið 2000 og í jarðarför hans 

hélt Justin minningarræðu sem sýnd var í opinberu sjónvarpi. Ræða hans hafði 

tilfinningaleg áhrif á alla þjóðina. Þessi atburður var vendipunktur í lífi Trudeau og segja 

má að þarna hafi hans opinberi pólitíski ferill formlega hafist (Messamore 2016, 81).  

Trudeau var kosinn á þing Kanada árið 2008 fyrir kjördæmi sitt í Quebec. Ferill hans 

sem þingmaður var ekki dans á rósum en margir þingmenn tóku hann ekki alvarlega. 

Trudeau lét þetta ekki á sig fá og hélt áfram sínu striki. Hann var kosinn formaður 

Frjálslynda flokksins (e. The Liberal Party) í apríl árið 2013 með stuðning 80% 

flokksmeðlima. Kosningabaráttan árið 2015 var sú lengsta í sögu Kanada en hún stóð yfir 

í 11 vikur. Kosningaherferð Trudeau einkenndist af bjartsýni og jákvæðni. Hann lagði mikla 

áherslu á flóttafólk, umhverfismál, réttindi frumbyggja, kvenna og mannréttindi almennt 

(Messamore 2016, 82). Kosningaloforð Trudeau og Frjálslynda flokksins voru meðal 

annars að bæta hag millistéttarinnar, betrumbæta kosningakerfið, hreint umhverfi, auka 

móttöku flóttafólks, bætt samskipti milli frumbyggja í Kanada við ríkisstjórnina og aukin 

réttindi fyrir þau, og að ríkisstjórnin skyldi vera opin, gagnsæ og sanngjörn.  

Slagorð kosningaherferðar hans var „Real Change“ en Trudeau boðaði miklar og 

jákvæðar breytingar fyrir Kanada (Liberal Party of Canada Real Change). Justin Trudeau 
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varð tuttugasti og þriðji forsætisráðherra Kanada, næst yngsti í sögu ríkisins, í október 

2015 þegar Frjálslyndi flokkurinn sigraði í kosningunum með 39,5% atkvæða (Canada 

Votes Federal Election Results). Ýmsir þættir höfðu áhrif á sigur flokksins en orðræða 

Trudeau skipti miklu máli, og hvernig hann notaði samfélagsmiðla í kosningabaráttunni.  

Samfélagsmiðlar höfðu mikil áhrif á framvindu kosningabaráttu Trudeau. Hann lagði 

mikla áherslu á aðgengileika og hélt úti, og gerir enn, reikningum á öllum helstu 

samfélagsmiðlum sem standast til boða. Samfélagsmiðlanotkun Trudeau skilaði sér svo 

sannarlega en kosningaþátttaka ungs fólks jókst til muna frá síðustu kosningum árið 2011. 

Það ár var kosningaþátttaka fólks frá aldrinum 18 til 24 ára 38,8% en árið 2015 fór hún 

upp í 57,1%. Þessi mikla aukning var mest á meðal kvenna á þessum aldri en 

kosningaþátttaka þeirra fór úr 40,9% árið 2011 í 60,5% árið 2015 (Grenier 2016). Hins 

vegar var það ekki Trudeau sjálfur sem átti heiðurinn á mest deilda samfélagsmiðlapistli í 

allri kosningabaráttunni. Níu dögum fyrir kjördag skrifaði kona á fertugsaldri frá 

Vancouver opið bréf til Stephen Harper, þáverandi forsætisráðherra Kanada, þar sem hún 

sagði hann vanmeta kanadísku þjóðina. Hún sagði Harper gera ráð fyrir því að meirihluti 

Kanadabúa kjósi fyrst og fremst með efnahagslegum sjónarmiðum. Hún sagði að sú væri 

ekki raunin, heldur vilja flestir Kanadabúar sjá aukin réttindi til frumbyggjafólks, aðgerðir 

í loftslagsmálum og móttöku flóttafólks. Konan minntist aldrei á Trudeau sjálfan í pistli 

sínum en hún sagði hins vegar að hún ætlaði ekki að kjósa Harper og Íhaldsflokkinn heldur 

ætlaði hún að kjósa löngu tímabæra breytingu (Judd 2016).  

Trudeau tók við af Stephen Harper sem hafði verið forsætisráðherra síðan árið 2006 

og var formaður Íhaldsflokksins. Harper og hans stjórnarhættir voru algjör andstæða við 

það sem Trudeau boðaði. Harper og hans ríkisstjórn var talin vera ótraustvekjandi, hörð 

og ópersónuleg. Sem forsætisráðherra fylgdist Harper með öllu því sem ráðherrar hans 

gerðu og gaf þeim ekkert svigrúm fyrir sjálfstæðar ákvarðanir. Sjálfur var Harper síður en 

svo aðgengilegur og lét sig oft vanta á ýmsum opinberum viðburðum sem hann taldi ekki 

skipta máli. Hann lagði mesta áherslu á efnahag og aðra efnislega hluti og leyfði öðrum 

málefnum að mæta afgangi, til dæmis umhverfismál og móttöku flóttafólks (Messamore 

2016, 82). Íhaldsstjórnin hafði farið með stjórn ríkisins í nær tíu ár og þjóðin vildi greinilega 

sjá nýja tíma í stjórnmálum þar sem umhverfismál og mannréttindi yrðu gerð að 
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forgangsatriðum. Að auki vildi fólk útrýma þeirri tortryggni sem það hafði gagnvart 

ríkisstjórn sinni og bæta gagnsæi, aðgengileika og traust til forsætisráðherra síns.  

Ríkisstjórn Trudeau gaf til kynna að miklar breytingar væru í vændum fyrir kanadísk 

stjórnmál en hún var fyrsta ríkisstjórn Kanada með jöfnum kynjahlutföllum. Ríkisstjórn 

hans samanstendur af 30 ráðherrum, honum sjálfum undanskildum, en í henni sitja 15 

konur og 15 karlar. Trudeau sagði að hann vildi að ríkisstjórn sín myndi endurspegla 

kanadísku þjóðina, sem er einstaklega margbreytileg og fjölþjóðleg. Einnig hét Trudeau 

því að nú myndi öll ríkisstjórnin vinna saman og taka ákvarðanir í sameiningu, á meðan 

Harper var vanur að miðstýra valdi sínu og taka flest allar ákvarðanir á eigin spýtur 

(Murphy 2015).  

2.5 Samantekt 

Mótunarhyggja er ómissandi kenning þegar kemur að alþjóðasamskiptum nútímans. Hin 

félagslega hlið alþjóðastjórnmála hefur aldrei skipt jafn miklu máli eins og núna. 

Alþjóðasamfélagið í dag er sífellt að breytast og því mikilvægt að skoða hvernig orðræða 

er notuð, hvernig sjálfsmyndir eru mótaðar og hvernig viðmið ná formfestu. Mjúkt vald 

og beiting þess skiptir einstaklega miklu máli í utanríkisstefnu ríkja í dag enda er sífellt 

meiri áhersla lögð á óhefðbundið vald. Innkoma femínískra kenninga á svið 

alþjóðasamskipta hefur sýnt hversu miklu máli það skiptir að horfa á kyngervi þegar 

kemur að alþjóðastjórnmálum og setur pressu á ríki til þess að móta utanríkisstefnu sína 

með femínískum stefnum. Mörg ríki hafa aðlagað utanríkisstefnu sína í takt við þessar 

nýju aðstæður en Kanada er eitt þeirra ríkja. Kenningarnar, stefnurnar og aðstæðurnar 

sem ég gerði grein fyrir hér í kaflanum eru viðeigandi grunnur fyrir næsta kafla 

ritgerðarinnar þar sem sjónarmiðum er beitt að Kanada sem geranda í 

alþjóðasamfélaginu og fjallað um þrjú atriði úr sögu, innanríkismálum og utanríkisstefnu 

ríkisins.  
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3 Tilvik 

Kanada er iðnvætt ríki í Norður-Ameríku sem hefur gríðarlega stórt landsvæði og ríka 

menningu og sögu. Aðkoma og áhrif ríkisins eru því víða í alþjóðasamfélaginu en verður 

vart tíundað í stuttri umfjöllun. Því valdi ég tilvik og aðstæður sem best lýsa framkomu 

Kanada á alþjóðavettvangi að mínu mati, og eru einnig mál sem Trudeau lagði mikla 

áherslu á í kosningabaráttu sinni. Þessi kafli mun fara yfir þrjú atriði og aðstæður sem 

varða Kanada í ólíkum málaflokkum. Í fyrsta lagi mun ég fjalla um stöðu 

frumbyggjakvenna í Kanada en hún er svartur blettur í sögu ríkisins. Í öðru lagi mun ég 

skoða utanríkisstefnu Kanada á alþjóðavettvangi, sem og gera grein fyrir aðstæðum 

innanlands, þegar kemur að umhverfis- og loftslagsmálum en hún hefur ekki alltaf verið 

skýr. Í þriðja lagi mun ég bera Justin Trudeau saman við Donald Trump og ræða hvernig 

leiðtogarnir tveir og nágrannarnir eru ólíkir, bæði í stefnum sínum og framkomu á 

alþjóðavettvangi. Öll þessi atriði hafa mótað sjálfsmynd Kanada eins og hún er í dag að 

einhverju leyti en hún er betur rædd í umræðukaflanum.  

3.1 Frumbyggjakonur í Kanada – aldarlöng saga ofbeldis  

Staða, réttindi og lífsskilyrði frumbyggja í Kanada hefur verið eitt umdeildasta málefni 

ríkisins frá stofnun þess árið 1867. Níu árum eftir stofnun ríkisins, 1876, var lagabálkur 

staðfestur í ríkinu sem kallast The Indian Act. Lögin segja til um stöðu og svæði frumbyggja 

í landinu, og hafa mikil áhrif á daglegt líf frumbyggja í Kanada. Þau hafa farið í gegnum 

miklar breytingar frá því þau voru búin til, en eru samt sem áður talin vera kúgandi og 

niðurlægjandi fyrir frumbyggja í landinu, sérstaklega í garð frumbyggjakvenna. Í lögunum 

stóð að ef frumbyggjakona giftist einstaklingi sem ekki væri frumbyggi, myndi hún missa 

stöðu sína sem frumbyggi. Þegar kona missir stöðu sína, missir hún einnig rétt sinn til þess 

að búa á frumbyggjasvæðum, arf sinn, sjúkratryggingar og þann rétt að vera jörðuð á 

frumbyggjasvæði með fjölskyldu sinni. Jafnvel þótt frumbyggjakona myndi giftast öðrum 

frumbyggja, yrði hún strax hluti af hans frumbyggjahóp og missti stöðu sína í sínum 

frumbyggjahóp. Samkvæmt lögunum myndi kona einnig missa stöðu sína sem frumbyggi 

ef maður hennar fellur frá á undan henni. Hins vegar, ef karlmaður myndi giftast konu 

sem ekki væri frumbyggi heldur hann öllum sínum réttindum og það sem meira er, myndi 

sú kona öðlast stöðu frumbyggja. Konur voru því algjörlega háðar eiginmanni sínum 

(Hanson 2009).  
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Frumbyggjakonur í Kanada hófu að mótmæla The Indian Act og kynjamisréttinu sem 

það hélt lifandi í samfélaginu á áttunda áratug síðustu aldar. Femínískar stefnur höfðu 

mikil áhrif á hinn vestræna heim þann áratug en sem dæmi hófst „áratugurinn fyrir konur“ 

árið 1976. Tvær frumbyggjakonur kærðu ríkisstjórn Kanada því hluti af lagabálknum braut 

í bága við stjórnarskrá ríkisins, en í henni stóð að allir einstaklingar væru jafnir fyrir lögum, 

óháð kyni. Árið 1979 töpuðu konurnar því máli í Hæstarétti Kanada eftir langt ferli 

(Hanson 2009). Baráttukonan Sandra Lovelace, frumbyggjakona sem hafði misst stöðu 

sína sem frumbyggi vegna hjónabands, sendi umsókn til Mannréttindanefndar 

Sameinuðu þjóðanna þar sem brotið hafði verið gegn réttindum hennar samkvæmt 

kanadísku stjórnarskránni. Að lokum málaferlisins, árið 1981, ákvað nefndin að sú 

ákvörðun að taka stöðu Lovelace sem frumbyggi væri hvorki sanngjarnt né nauðsynlegt, 

og væri því brot á mannréttindalögum Kanada. Þessi úrskurður leiddi til þess að árið 1985 

var lagabálknum breytt og allt kynjamisrétti sem lögin innihéldu var fjarlægt. Þetta mál 

markaði stórt skref í átt að kynjajafnrétti í kanadískum lögum og fékk Sandra Lovelace 

mikil lof fyrir (International Network for Economic, Social and Cultural Rights).  

Þrátt fyrir jákvæðar lagalegar breytingar er staða frumbyggjakvenna í Kanda mjög 

slæm og sem hópur hafa þær verið undirokaðar í samfélaginu í langan tíma. Eftir margra 

ára þöggun varðandi ástandið er loks verið að opna umræðuna. Árið 2014 voru birtar 

niðurstöður úr yfirgripsmikilli rannsókn sem rannsakaði ofbeldi gagnvart 

frumbyggjakonum í Kanada á tímabilinu 1980-2012. Í henni kom fram að þótt 

frumbyggjakonur séu einungis 4,3% allra kanadískra kvenna hafi þær verið 16% allra 

þeirra kvenna sem voru myrtar á því tímabili. Það gera 1017 myrtar frumbyggjakonur í 

Kanada á tímabilinu. Að sama skapi eru frumbyggjakonur 11% af þeim konum sem hafa 

horfið á tímabilinu, undir grunsamlegum aðstæðum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 

frumbyggjakonur eru fjórum sinnum líklegri til þess að verða fyrir líkamlegu ofbeldi heldur 

en aðrar kanadískar konur (Royal Canadian Mounted Police 2014, 7-9).  

Þegar þessar sláandi tölur og staðreyndir komu í ljós árið 2014 fór almenningur að 

krefjast þess að ríkisstjórnin myndi hefja ítarlega rannsókn á málinu og gera eitthvað til 

þess að breyta ástandinu. Forsætisráðherrarnir Harper og Trudeau nálguðust málið á 

mjög ólíkan hátt. Harper, forsætisráðherra Kanada frá árinu 2006 til 2015, lét stöðu 

frumbyggja sig litlu varða. Í árslok 2014, eftir að rannsóknin var gefin út, sagði Harper í 
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viðtali að ítarleg rannsókn á málinu væri ekki forgangsatriði hjá sér og sinni ríkisstjórn því 

slík rannsókn myndi kosta of mikið (Harper 2014). Justin Trudeau hins vegar gerði réttindi 

frumbyggja að miklu forgangsatriði í kosningabaráttu sinni og lofaði því að vinna hart að 

bættum réttindum frumbyggjafólks í Kanada. Trudeau stóð við orð sín og í september 

2016 setti hann formlega af stað viðamikla rannsókn um myrtar og týndar 

frumbyggjakonur í Kanada. Rannsóknin á að standa yfir í rúm tvö ár og mun kosta ríkið 

rúmlega 50 milljónir kanadískra dollara. Vonast er eftir því að rannsóknin muni binda endi 

á ofbeldi gegn frumbyggjakonum í landinu og veita fjölskyldum fórnarlambanna eins 

mikinn frið og mögulegt er miðað við aðstæður (Kassam 2016). Rannsóknin hefur nú 

staðið yfir í rúmt ár en hins vegar gengur hún ekki jafn vel og búist var við í fyrstu. Margir 

meðlimir rannsóknarteymisins, sem var sett saman fyrir rannsóknina, hafa hætt og snúið 

sér að einhverju öðru. Þessi þróun hefur ollið miklum áhyggjum í samfélögum 

frumbyggjafólks í Kanada og margir leiðtogar frumbyggjahópa hafa hvatt Trudeau til þess 

að endurskoða skipulag rannsóknarinnar því hún sé einstaklega óskipulögð. Carolyn 

Bennett, ráðherra frumbyggjamálefna, hefur gefið það út að ríkisstjórnin í heild sinni sé 

enn ákveðin að halda áfram með rannsóknina (Kassam 2017). Trudeau virðist sjálfur vera 

staðráðinn í því að bæta úr ástandinu og talar mikið um það opinberlega.  

Justin Trudeau ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í september á síðasta ári. 

Ræða hans var mjög umtöluð í alþjóðasamfélaginu sem og innan Kanada. Leiðarstef og 

áhersluatriði allsherjarþingsins það ár var fólk, með frið og góð lífskjör að markmiði í 

sjálfbærum heimi. Í ávarpi sínu talaði Trudeau hins vegar ekki um fólk almennt í 

alþjóðasamfélaginu heldur einblíndi á ákveðinn hóp fólks í sínu eigin ríki, frumbyggjafólk. 

Hann byrjaði ávarp sitt með því að segja að Kanada standi frammi fyrir mörgum 

áskorunum og hafi gert mörg mistök í fortíðinni, og geri jafnvel enn í dag. Trudeau talaði 

um þá löngu sögu af fyrrum ríkisstjórnum Kanada sem hafa vanrækt og vanvirt réttindi 

frumbyggjafólks í landinu, sérstaklega réttindi frumbyggjakvenna. Hann sagði ástæðuna 

fyrir því vera mikil nýlenduhyggja sem lengi ríkti í landinu. „Og fyrir of margar 

frumbyggjakonur, inniheldur líf í Kanada ógn um ofbeldi svo oft og alvarlegt að Amnesty 

International hefur kallað [ástandið] ,mannréttindakrísu.‘“1 sagði Trudeau í ræðu sinni, 

                                                      
1 „And for far too many Indigenous women, life in Canada includes threats of violence so frequent and 
severe that Amnesty International has called it ,a human rights crisis.‘“ 
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þungur á brún. Þrátt fyrir þessar slæmu aðstæður segist hann vera vongóður og bjartsýnn 

fyrir betri framtíð, vegna þess að kanadíska þjóðin gerir sér grein fyrir ástandinu og vill 

gera betur (Trudeau 2017). Fólk hefur skiptar skoðanir á ræðu Trudeau en þessi mikla 

sjálfsgagnrýni Trudeau verður betur rædd í næsta hluta ritgerðarinnar.  

Staða frumbyggjakvenna í Kanada hefur aldrei fengið jafn mikla athygli eins og í dag, 

hvorki innanlands né í alþjóðasamfélaginu. Ástandið hefur vakið athygli víðsvegar í 

heiminum. Málið hefur fengið mikla umfjöllun bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. 

Fjöldinn allur af heimildamyndum, þáttum og greinum eru gefinn út til þess að vekja enn 

meiri athygli á ástandinu. Trudeau segist vilja gera málefni frumbyggja í Kanada að sínum 

helstu forgangsatriðum, ólíkt Harper, fyrirrennara sínum. Hvort loforð Trudeau muni hafa 

skilvirk áhrif í réttindabaráttu frumbyggjakvenna í Kanada á enn eftir að koma í ljós.  

3.2 Umhverfisstefna Kanada 

Umhverfis- og loftslagsmál eru eitt umtalaðasta málefni alþjóðasamfélagsins í dag, og 

hafa verið í dágóðan tíma. Kanada, eins og mörg önnur ríki, hefur átt erfitt með það að 

taka skýra afstöðu á alþjóðavettvangi þegar kemur að umhverfisstefnu sinni. Helsta 

ástæðan fyrir því er sú að fyrrverandi forsætisráðherrar ríkisins hafa ekki lagt mikla 

áherslu á þessi málefni. Hins vegar voru aðgerðir í loftslagsmálum eitt helsta loforð 

Trudeau í kosningabaráttu sinni og því gæti afstaða Kanada verið að skýrast.  

Kyoto-samningurinn var staðfestur árið 1997 af 192 ríkjum, þar á meðal Kanada. Á 

þeim tíma var ákveðin vitundarvakning að eiga sér stað í alþjóðasamfélaginu gagnvart 

loftslagsbreytingum og ljóst var að öll ríki þyrftu að sameinast og koma í veg fyrir 

yfirvofandi hörmungar sem myndu eiga sér stað ef ekkert yrði gert í málinu. Kyoto-

samningurinn var því stórt skref í rétta átt og mikið fangnaðarefni á sínum tíma. Í dag er 

það hins vegar ljóst hversu erfið alþjóðleg samvinna er þegar kemur að loftslagsmálum 

og margir telja Kyoto misheppnaða tilraun til slíkrar samvinnu (Sheppard 2011). Kanada, 

undir stjórn Stephen Harper, varð fyrst þeirra ríkja sem skrifuðu undir Kyoto-samninginn 

til þess að draga sig úr honum en ríkisstjórnin tilkynnti þá ákvörðun í loks árs 2011. Peter 

Kent, þáverandi umhverfisráðherra, ásakaði fyrrum ríkisstjórn fyrir það að hafa skrifað 

undir samninginn og gert síðan lítið sem ekkert til þess að ná settum markmiðum 

samningsins. Kent sagði að úrsögn væri því nauðsynleg til þess að spara kanadíska ríkinu 

um 14 milljarða kanadískra dollara í refsingu, fyrir að ná ekki markmiðum samningsins. 
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Kent gagnrýndi Kyoto-samninginn mikið og sagði hann ekki vera nógu yfirgripsmikinn til 

þess að leiða til afgerandi breytinga. Samningurinn var úreltur að mati Kent og því ekki 

skynsamlegt fyrir Kanada að tilheyra honum. Harper og hans ríkisstjórn lagði síður en svo 

mikla áherslu á umhverfismál og varðaði sig lítið um loftslagsbreytingar. Harper og Kent 

tengdu umhverfismál við efnahag og sögðu að umhverfisstefna Kanada þyrfti að skapa 

störf og vera hagstæð fyrir efnahag ríkisins (CBC News 2011a). Þessi afstaða Harpers, 

meðal annars, gæti hafa orðið honum að falli en Trudeau sigraði hann í næstu kosningum.  

Alþjóðleg umhverfisstefna Kanada hefur breyst töluvert frá því Trudeau tók við sem 

forsætisráðherra árið 2015. Rúmlega mánuði eftir að hann varð forsætisráðherra fór 

Trudeau til Parísar á loftslagsráðstefnuna og skrifaði þar undir Parísarsamninginn fyrir 

hönd Kanada, ásamt umhverfisráðherra sínum, Catherine McKenna. Sú ráðstefna og 

samningur var því með fyrstu hlutverkum Trudeau á alþjóðlegum vettvangi. Trudeau 

fullyrti á ráðstefnunni að Kanada ætlar að gera loftslagsmál að forgangsatriði sínu í öllum 

framtíðar ákvörðunum og gjörðum. „Kanada hefur snúið aftur. Og við erum hérna til þess 

að hjálpa.“2 sagði Trudeau á ráðstefnunni í París (Fitz-Morris 2015). Hann vill leggja mikla 

áherslu á aðstoð til þróunarríkja í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og lofaði 2,65 

milljörðum kanadískra dollara til hjálpar þróunarríkjum. Trudeau hvatti aðrar ríkisstjórnir 

til þess að gera slíkt hið sama, því alþjóðleg samvinna væri nauðsynleg til þess að koma í 

veg fyrir frekari eyðileggingu jarðarinnar vegna aukinna loftslagsbreytinga (Mas og Cullen 

2016).  

Til þess að átta sig á afstöðu Kanada í umhverfismálum á alþjóðavettvangi er 

mikilvægt að skilja hvernig umhverfismál standa innanlands. Kanada er annað stærsta 

land í heiminum að flatarmáli og því gefur auga leið að umhverfismál eru mjög stór hluti 

af innanríkisstjórnmálum ríkisins. Kanada er eitt þeirra ríkja sem á hvað mestar olíubirgðir 

í heiminum en stórir olíusandar finnast á landsvæðum ríkisins. Olíusandarnir eru 

staðsettir í Alberta í Vestur-Kanada, en starfsemi þeirra og velta er mjög stór hluti af 

landsframleiðslu ríkisins. Ótal störf, fjárfestingar og viðskiptasamningar eru samofin 

olíusöndunum, og því miklum hagsmunum að gæta. Olíusandarnir eru hins vegar 

einstaklega skaðlegir umhverfinu. Talið er að nýting þeirra beri ábyrgð á um það bil 10% 

losun gróðurhúslofttegunda í landinu. Nýting olíusandanna og viðskipti með afurðir 

                                                      
2 „Canada is back. And we’re here to help.” 
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þaðan hefur samt sem áður aukist til muna síðustu 20 ár en sem dæmi voru framleiddar 

2,16 milljón tunnur af olíu á dag árið 2014. Framtíð olíusandanna er hins vegar óljós vegna 

lækkunar á verði olíu og mikilla breytinga í stefnumótun ríkisins í umhverfis- og 

loftslagsmálum (McKeller o.fl. 2017, 164).  

Trudeau segir að oft sé erfitt að taka ákvarðanir sem eru bæði góðar fyrir umhverfið 

og efnahaginn. Hann segir að Kanada geti ekki stuðst við jarðefnaeldsneyti að eilífu og því 

þurfi að loka olíusöndunum að lokum, en það verði þó að vera gert í áföngum. Eftir þessi 

ummæli Trudeau spratt upp mikið ósætti Albertabúa í garð forsætisráðherrans, en þau 

hafa barist mikið fyrir áframhaldandi starfsemi olíusandanna. Trudeau verður að hlusta á 

þeirra hlið málsins en þarf einnig að sinna sínum alþjóðlegu skuldbindingum, eins og 

Parísarsamningnum. Hann segist vilja leggja niður starfsemi olíusandanna en samt sem 

áður samþykkti hann fyrir stuttu að leggja tvær stórar olíuleiðslur til þess að auðvelda 

starfsemi og viðskipti olíusandanna. Sú ákvörðun hefur fengið mikla gagnrýni frá 

Kanadabúum, sem og hvaðan af í heiminum (Muzyka 2017).  

Þrátt fyrir augljóst ósætti og deilur varðandi umhverfismál í Kanada, er einnig jákvæð 

þróun að eiga sér stað í landinu þegar kemur að umhverfisvernd. Vancouver, stórborg á 

vesturströnd Kanada, hefur það markmið að verða grænasta borg í heimi fyrir árið 2020. 

Mörgum markmiðum borgarstjórnarinnar hefur nú þegar verið náð en sem dæmi má 

nefna að rúmlega 50% allra ferða innan borgarinnar eru farnar án bíls. Helstu áhersluatriði 

þeirra eru að byggja sjálfbærar byggingar, bæta almenningssamgöngur og draga úr sóun 

(CBC News 2011b).  

Umhverfisstefna Kanada á alþjóðavettvangi hefur ekki verið skýr í langan tíma en 

orðræða Trudeau bendir til þess að hann sé staðráðinn í því að gera Kanada að stórum 

geranda í alþjóðasamfélaginu þegar kemur að umhverfisvernd og aðgerðum í 

loftslagsmálum. Stefna Trudeau er hins vegar ekki jafn skýr innanlands en Kanada á við 

mörg umhverfisvandamál að stríða, eins og svo mörg önnur ríki. Trudeau verður að stíga 

varlega til jarðar þegar kemur að samspili nýtingar á olíusöndum Kanda og 

loftslagsmarkmiða alþjóðasamfélagsins. 

3.3 Trudeau og Trump – ólíkir nágrannar  

Kanada og Bandaríkin eiga einstakt samband. Ríkin deila landamærum að stórum hluta 

og eiga margt sameiginlegt þegar kemur að menningu þeirra og sögu. Hvergi í heiminum 
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er samband tveggja ríkja jafn náið. Viðskipti og verslun milli ríkjanna eru gríðarlega mikil, 

fyrirtæki eru samtvinnuð og margar milljónir starfa treysta á þau viðskipti. Bandaríkin fá 

til dæmis mest alla orku sína frá Kanada (U.S. Department of State U.S. Relations with 

Canada). Það gefur því auga leið að góð samskipti milli ríkjanna eru einstaklega mikilvæg 

og margra hagsmuna að gæta. Núverandi leiðtogar ríkjanna eru hins vegar einstaklega 

ólíkir. Stefnur þeirra og markmið fyrir ríki sitt eru mjög ólíkar, sem og framkoma þeirra á 

alþjóðavettvangi.  

Eins og áður hefur verið tekið fram, starfaði Justin Trudeau sem kennari áður en hann 

hóf sinn pólitíska ferill. Hann varð þingmaður árið 2008 og sigraði í formannskjöri 

Frjálslynda flokksins árið 2013. Kosningabarátta hans var einstaklega jákvæð og lagði 

áherslu á umhverfisvernd, móttöku flóttafólks, styrkingu millistéttarinnar, aukin réttindi 

frumbyggjafólks í Kanada og mannréttindi almennt (Messamore 2016, 82). Donald Trump 

fór ekki eins að hlutunum í sinni kosningabaráttu. Trump var mikill fasteignamógúll áður 

en hann bauð sig fram sem forseta Bandaríkjanna. Helstu áhersluatriði Trumps í 

kosningaherferð sinni voru lægri skattar, sköpun atvinnu, efling bandaríska hersins og 

styrking landamæra ríkisins þannig færri innflytjendur og/eða flóttafólk munu koma inn í 

landið. Trump heldur því fram að þessar aðferðir muni styrkja bandaríska efnahaginn. 

Trump lætur sig lítið varða um loftslagsbreytingar og hefur haldið því fram að 

loftslagsbreytingar séu einfaldlega ekki sannar. Forsetinn hefur tilkynnt það að Bandaríkin 

muni ekki taka þátt í Parísarsamningnum því hann muni grafa undan efnahagi ríkisins (BBC 

News 2017). Leiðtogarnir tveir eiga augljóslega ekki mikla samleið þegar kemur að 

lykilatriðum og stefnur þeirra á alþjóðavettvangi mjög ólíkar. 

Framkoma og notkun orðræðu leiðtoganna á alþjóðavettvangi er einnig einstaklega 

ólík. Trudeau og Trump ávörpuðu báðir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í september 

á síðasta ári og miðluðu þar ólíku skilaboðum sínum. Donald Trump talaði fyrst og fremst 

um Bandaríkin og hversu frábært ríkið er og hversu vel þeim gengur í öllu sem þau gera. 

Hann lagði mikla áherslu á fullveldi ríkja og hversu mikilvægt fullveldi er fyrir 

alþjóðakerfið. Trump talaði einnig mikið um hryðjuverkaógnina sem alþjóðasamfélagið 

stendur frammi fyrir og beindi þar aðallega sjónum að Norður-Kóreu, Íran og fleiri ríkjum 

í Mið-Austurlöndum. Hann sagði að það væri mikilvægt fyrir framtíðina að Sameinuðu 

þjóðirnar myndu gera meira til þess að stuðla að friði í heiminum og sýna meiri ábyrgð. 
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Orðræða Trumps var að mestu leyti á neikvæðum nótum en undir lok ávarpsins sagði 

hann einfaldlega að margir staðir í heiminum séu hreinlega að fara til helvítis. Í lokin talaði 

hann einnig um hversu mikilvæg föðurlandsást er fyrir öll fullvalda ríki (Swanson 2017). 

Justin Trudeau, eins og áður var talað um, tók aðra nálgun í ávarpi sínu. Hann talaði mikið 

um þau mistök sem kanadíska ríkið hefur gert og misréttið sem það hefur sýnt í garð 

frumbyggjafólks í landinu. Trudeau talaði einnig um það ofbeldi og vanrækslu sem 

frumbyggjakonur í Kanada hafa þurft að þola. Trudeau sagði að Kanada vilji bæta sig og 

hvernig ríkið getur lært af mistökum sínum og gert framtíðina betri og sterkari, þar sem 

fjölbreytni er fagnað. Hann sagðist vilja útrýma allri nýlenduhyggju sem enn lifir í Kanada 

og vinna með frumbyggjum í góðu samstarfi. Undir lokin lagði Trudeau mikla áherslu á 

aðgerðir gegn loftslagsbreytingum, sjálfbæra þróun og mikilvægi samvinnu allra ríkja í 

þeim málum, sem og öryggis- og friðarmálum (Trudeau 2017).  

Orðræða og boðskapur leiðtoganna var einstaklega ólíkur á allsherjarþinginu. Á 

meðan Trump lofsöng Bandaríkin og gagnrýndi fjöldann allan af öðrum ríkjum, þá 

gagnrýndi Trudeau fortíð síns eigins ríkis og vanrækslu og ofbeldi, en minntist aldrei á 

stjórnarhætti annarra ríkja. Ræða Trump var neikvæð í eðli sínu þar sem hann einblíndi á 

helstu erfiðleika alþjóðasamfélagsins en Trudeau lagði áherslu á bjarta framtíð 

alþjóðasamfélagsins ef öll ríki myndu vinna saman. Hins vegar er vert að minnast á að 

Bandaríkin eru stórveldi en Kanada miðveldi. Bandaríkin geta réttlætt afskipti og gagnrýni 

þeirra í garð annarra ríkja því þau eru stórveldi. Kanada getur ekki gert það sama sem 

miðveldi í alþjóðakerfinu. Ólík staða ríkjanna í alþjóðakerfinu gæti útskýrt framkomu 

leiðtoganna að mörgu leyti. Leiðtogarnir eru nánast algjörar andstæður, bæði í stefnum 

sínum og framkomu. Trudeau, frekar en Trump, virðist samt sem áður vilja viðhalda góðu 

sambandi við Bandaríkin og passar sig að gera neitt sem gæti leitt til ágreinings milli 

ríkjanna. Einstaklega gott dæmi um það var í nýlegum kosningum allsherjarþings 

Sameinuðu þjóðanna þar sem kosið var um umtalaða stöðu Jerúsalem.  

Donald Trump gaf út tilkynningu í byrjun desember á síðasta ári að hann ætli að 

viðurkenna Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels og flytja bandaríska sendiráðið frá Tel Aviv 

til Jerúsalem. Ákvörðunin hefur valdið miklum usla í alþjóðasamfélaginu og orðið til þess 

að enn meiri ágreiningur hefur myndast milli Palestínu og Ísrael, en báðar þjóðir telja 

Jersúsalem vera sína höfuðborg. Neyðarfundur var haldinn hjá allsherjarþingi Sameinuðu 
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þjóðanna í kjölfarið og á honum var kosið um drög að ályktun gegn ákvörðun Trumps. 

Mikill meirihluti ríkja, eða 128 ríki, kusu með ályktuninni og fordæmdu þar með ákvörðun 

Bandaríkjaforseta. Níu ríki kusu gegn ályktuninni og studdu við bakið á Trump en 35 ríki 

sátu hjá. Kanada var eitt þeirra ríkja sem sat hjá. Ríkin sem studdu Bandaríkin eða sátu hjá 

eru flest öll þróunarríki sem treysta á þróunaraðstoð frá Bandaríkjunum. Gera má ráð fyrir 

því að ríkisstjórnir ríkjanna hafi ekki viljað standa á móti Bandaríkjunum þar sem Trump 

hafði áður hótað að skera niður þróunaraðstoð til þeirra ríkja sem myndu kjósa með 

ályktuninni (Connolly 2017). Kanadíska utanríkissráðuneytið gaf út tilkynningu að 

ríkisstjórnin í heild sinni vilji leiða til varanlegs friðar milli Ísrael og Palestínu, því hún stuðli 

að frið í öllum heiminum. Ákvörðun Kanada hefur verið mikið gagrýnd þar sem hún fer 

þvert á móti yfirlýstri mannréttindastefnu ríkisins (Connolly 2017). Sú ákvörðun Kanda að 

sitja hjá sýnir greinilega að ríkisstjórnin vilji ekki taka neinar áhættur, sérstaklega áhættur 

sem gætu leitt til ágreinings milli Kanada og Bandaríkjanna.  
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4  Umræður 

Eftir að hafa fjallað um þrjú ólík atriði sem varpa ljósi á stöðu Kanada á alþjóðavettvangi 

er nú vert að skoða þau atriði og ræða í ljósi þeirra kenningarlegu sjónarmiða sem gert 

var grein fyrir í fræðilega bakgrunni ritgerðarinnar. 

4.1 Mjúkt vald að vopni – mótun utanríkisstefnu  

Kanada, sem miðveldi, hefur ekki burði til þess að vera stór gerandi í mörgum málefnum 

alþjóðasamfélagsins samtímis. Ríkisstjórnir Kanada hafa því valið einstök málefni hverju 

sinni og lagt sérstaka áherslu á þau. Lloyd Axworthy var einn áhrifamesti utanríkisráðherra 

Kanada. Hann var mikill frumkvöðull þegar kom að óhefðbundnum stefnum í 

utanríkismálum, þ.e. notkun mjúks valds. Axworthy lagði áherslu á mannöryggi, í stað 

þjóðaröryggis sem hafði verið viðmið alþjóðakerfinu öldunum saman. Þetta sýndi 

Axworthy í framkvæmd árið 1997, ásamt kanadísku ríkisstjórninni, þegar hún átti 

frumkvæðið að alþjóðlegu átaki með það markmið að eyða öllum jarðsprengjum í 

heiminum. Með þessu náði kanadíska ríkið að sannfæra ríki um að „gera hið rétta“ og 

söfnuðu að sér miklu áhrifavaldi í leiðinni. Staða Kanada sem talsmaður mannöryggis er 

því nú vel þekkt í alþjóðasamfélaginu og hefur verið í 20 ár (Grayson 2004, 42). 

Mannöryggi er enn rótgróin stefna í utanríkisstefnu Kanada, enda eru mannréttindi 

eitt af kanadísku gildunum sem utanríkisstefna Kanada byggir að mörgu leyti á. Eins og 

áður var tekið fram eru þau mannréttindi, lýðræði, réttarríkið, náttúruvernd og 

friðsamleg lausn deilumála. Kanadísku gildin eru alþjóðleg í eðli sínu að mörgu leyti. 

Mannréttindi og náttúruvernd eru meðal stærstu verkefna sem alþjóðasamfélagið 

stendur frammi fyrir. Kanada, með því að gera þessi málefni að kjarnaviðmiði í samfélagi 

sínu, hefur í raun sjálfkrafa gert sig að stórum geranda í þessum málefnum í 

alþjóðasamfélaginu. Því má segja að miðað við gildi þeirra vill kanadíska ríkið taka virkan 

þátt í mannréttinda og umhverfismálum á alþjóðavettvangi. Sama má segja um vilja 

Kanada til friðsamlegra lausn deilumála. Út frá því viðmiði er í raun hægt að gera ráð fyrir 

því að ríkið mun ávallt reyna að koma í veg fyrir átök í öllum deilumálum sem það er hluti 

af.  

Trudeau miðlaði kanadísku gildunum mikið í kosningabaráttu sinni og gerir það núna 

sem forsætisráðherra í utanríkisstefnu sinni. Trudeau notar mjúkt vald mikið í 

utanríkisstefnu sinni, líkt og Axworthy gerði. Trudeau lagði mikla áherslu á móttöku 
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flóttafólks, aðgerðir gegn loftslagsbreytingum og mannréttindi í kosningabaráttu sinni en 

allar þessar stefnur eru dæmi um notkun mjúks valds. Atriðin eru einnig öll mjög alþjóðleg 

enda var Trudeau staðráðinn í því að gera Kanada að stærri geranda á alþjóðavettvangi 

og bæta upp fyrir hálfgerða fjarveru ríkisins á alþjóðavettvangi undir stjórn Harper. Staða 

Kanada á alþjóðavettvangi er því mun sýnilegri og virkari undir stjórn Trudeau en hún var 

undir Harper. Eins og Trudeau sagði, þá er Kanada snúið aftur, og er hér til að hjálpa (Fitz-

Morris 2015).  

4.2 Sjálfsmynd Kanada á alþjóðavettvangi – notkun orðræðu 

Sjálfsmynd Kanada á alþjóðavettvangi hefur að mestu leyti mótast í kringum kanadísku 

gildin. Miðað við kanadísku gildin, viðmiðin og stefnur ríkisins er óhætt að segja að helstu 

einkenni sjálfsmyndar Kanada séu góðmennska (e. altruism) og mannúð (e. 

humanitarianism). Kanadíska þjóðin er þar af leiðandi álitin sem einstaklega friðsamleg 

og þjóð sem ber virðingu fyrir fjölbreytni og fjölmenningu (Howell 2005, 52). Þessa 

eiginleika hafa kanadískar ríkisstjórnir sýnt með því til dæmis að tala ávallt fyrir 

mannréttindum og með móttöku flóttafólks inn í land sitt. 

Orðræða kanadísku ríkisstjórnarinnar á alþjóðavettvangi, sérstaklega Justin Trudeau, 

er sannarlega eftirtektarverð. Orðræða Trudeau í kosningabaráttu sinni og í embætti, er 

mjög vönduð. Hún er jákvæð, bjartsýn og oft mjög framsækin. Orðræða Trudeau í ávarpi 

sínu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sýndi hvernig hann er nú að skapa sjálfsmynd 

Kanada. Hann gagnrýndi fyrrum stjórnvöld kanadíska ríkisins en það sýnir mikið lögmæti 

að geta gagnrýnt sitt eigið ríki og viðurkennt mistök sín (Nye 2008, 102). Ólík framkoma 

Trudeau og Trump á alþjóðavettvangi hefur einnig haft mikil áhrif á sjálfsmynd Kanada 

eins og hún er í dag. Eftir að Trump var kjörinn hefur myndast ákveðið svigrúm fyrir 

Trudeau til þess að taka leiðandi stöðu þegar kemur að t.d. mannréttindum, réttindum 

kvenna og umhverfismálum en þessa hlutir eru lögmætir í augum alþjóðasamfélagsins. 

Sjálfsmynd Kanada á alþjóðavettvangi hefur því orðið mun jákvæðari og lögmætari eftir 

kjör Trump.  

Femínísk orðræða Justin Trudeau er eftirtektarverð. Trudeau segist vera femínisti og 

að hann muni gera það þangað til jafnrétti hefur verið náð (BBC News 2016). Orðið 

femínisti hefur gjarnan neikvæða merkingu í alþjóðasamfélaginu og því er það mjög stórt 

skref í sjálfu sér fyrir þjóðarleiðtoga að skilgreina sig sem femínista. Hins vegar hefur það 
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ekki dregið fylgi Trudeau niður en það sást t.d. þegar kosningaþátttaka ungs fólks, 

sérstaklega ungra kvenna, jókst til muna í kosningunum árið 2015 (Grenier 2016). Trudeau 

vill greinilega breyta viðmiðum alþjóðasamfélagsins þegar kemur að femínisma. Hann 

skipaði ríkisstjórn sína í jöfnum kynjahlutföllum og virðist staðráðinn í því að bæta úr bágri 

stöðu frumbyggjakvenna í ríkinu. Það eitt að skilgreina sig sem femínista og tileinka sér 

femínískar stefnur getur leitt til áhrifa innan alþjóðasamfélagsins. Trudeau er á góðri leið 

að gera Kanada að miklu áhrifavaldi þegar kemur að réttindum kvenna en hann sýnir það 

bæði innanríkis og á alþjóðavettvangi.  

Orðræða Trudeau þegar kemur að umhverfisvernd hefur einnig burði til að verða 

áhrifamikil. Hann talar mikið um mikilvægi þess að öll ríki þurfa að vinna saman til þess 

að ná settum markmiðum Parísarsamningsins. Orðræða hans er jákvæð þegar kemur að 

umhverfismálum og hann segist trúa því að alþjóðasamfélagið muni geta tekist á við þessa 

stóru áskorun í sameiningu (Trudeau 2017). Hins vegar lætur Trudeau innanríkismálefni 

ráða för þegar kemur að ákvarðanatöku hans í umhverfismálum. Hann lofar stórum 

aðgerðum gegn loftslagsbreytingum en samþykkir tvær stórar olíuleiðslur til þess að auka 

starfsemi tengda olíusöndunum í Kanada og viðskipti með afurðir þaðan, vitandi hvað 

olíusandarnir eru slæmir fyrir umhverfið. Þetta sýnir ekki mikið lögmæti í orðum Trudeau 

og fær fólk til þess að velta því fyrir sér hvort hann muni í raun standa við þær 

skuldbindingar sem hann skrifaði undir í Parísarsamningnum. Eins og áður var tekið fram 

þá verður Trudeau að stíga varlega til jarðar og ekki lofa aðgerðum sem hann getur ekki 

staðist við.  

Orðræða kanadísku ríkisstjórnarinnar á alþjóðavettvangi stillir Kanada upp sem 

friðsamlegri og hjálpfúsri þjóð. Með því að miðla kanadísku gildunum á alþjóðavettvangi 

hafa ríkisstjórnir Kanada náð að móta sjálfsmynd ríkisins í samræmi við þau. Orðræða 

Trudeau á alþjóðavettvangi hefur haft mikil áhrif á sjálfsmynd ríkisins eins og hún er í dag. 

Orðræða hans felur í sér framsækin markmið, femínískar stefnur og bjartsýni. Trudeau vill 

greinilega að alþjóðasamfélagið líti á Kanada sem leiðandi ríki og áhrifavald þegar kemur 

að mannréttindum, alþjóðasamvinnu og lögmæti.  
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4.3 Áhrifavald Trudeau 

Stephen Harper fór með embætti forsætisráðherra Kanada í níu ár, eða frá 2006 til 2015. 

Á meðan þeim tíma stóð var staða Kanada á alþjóðavettvangi ekki jafn skýr og hún er í 

dag. Tveimur árum áður en Harper tók við var oft talað um að Kanda væri í hálfgerðri 

sjálfsmyndarkrísu (e. identity crisis) þegar kæmi að stöðu sinni á alþjóðavettvangi. 

Sjálfsmyndarkrísa getur auðveldlega átt sér stað fyrir miðveldi ef það er ekki virkt og 

sjáanlegt í alþjóðasamfélaginu (Welsh 2004, 588). Segja má að það sama hafi átt sér stað 

á meðan Harper sat í embætti forsætisráðherra þar sem hann lagði mesta áherslu á 

sterkan efnahag í Kanada og allar ákvarðanir sem hann tók voru í samræmi við það. 

Ríkisstjórn Harper gerði umhverfismál ekki að forgangsatriði og ákvað að Kanada skyldi 

segja sig úr Kyoto-samningnum árið 2011. Að sama skapi vildi Harper ekki leggja neitt 

fjármagn í rannsókn sem myndi skoða stöðu frumbyggjakvenna í landinu, jafnvel þótt 

kanadíska þjóðin kallaði mikið eftir því að eitthvað yrði gert í ástandinu. Vilji kanadísku 

þjóðarinnar til breytinga var augljós á meðan kosningabaráttunni stóð, annars hefði 

pistillinn sem konan frá Vancouver skrifaði ekki orðið jafn vinsæll og raun bar vitni né 

gefið kosningaherferð Trudeau byr undir báða vængi.  

Justin Trudeau tók við embætti forsætisráðherra Kanada í seinnihluta árs 2015. 

Trudeau boðaði miklar breytingar allt frá því kosningabarátta hans hófst. Slagorð hans var 

„Real Change“ og hann lofaði því að stjórnmálalandslag Kanada myndi breytast frá 

íhaldsemi síðasta áratugs. Trudeau vildi gera umhverfisvernd, réttindi frumbyggjafólks og 

mannréttindi almennt að forgangsatriðum í Kanada, sem hann hefur sannarlega gert. 

Trudeau hefur bæði tekið stór skref fyrir kanadíska ríkið í átt að auknum réttindum 

frumbyggja, sérstaklega frumbyggjakvenna. Jöfn kynjahlutföll ríkisstjórnar hans og það að 

hann skilgreini sjálfan sig sem femínista hafa skapað Kanada mikið áhrifavald í 

alþjóðasamfélaginu þegar kemur að réttindum kvenna. Orðræða Trudeau á 

alþjóðavettvangi hefur breytt sjálfsmynd Kanada að mörgu leyti en í orðræðu hans felst 

áhrifavaldið.  

Vönduð og jákvæð orðræða dugar hins vegar ekki að eilífu, en orðræða þarf að 

endurspegla aðgerðir. Þrátt fyrir aukna þátttöku ríkisins í einstaka málefnum á 

alþjóðavettvangi virðist ríkisstjórnin vanda sína slagi vel. Ríkisstjórnin passar sig að taka 

ekki stórar ákvarðanir sem gætu ollið usla í samskiptum þeirra eða viðskiptum við önnur 
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ríki. Kanadíska ríkisstjórnin stígur sérstaklega varlega til jarðar þegar kemur að 

samskiptum við Bandaríkin. Það hefur sjaldan verið jafn skýrt og þegar Kanada ákvað að 

sitja hjá þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna kaus um drög að ályktun gegn 

ákvörðun Bandaríkjaforseta að viðurkenna Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels.  

 

  



33 

 

5 Lokaorð 

Alþjóðasamfélagið hefur breyst þannig að ríki eru nú meira meðvituð um sjálf sig, ímynd 

sína og orðspor. Öll ríki í heiminum í dag þurfa að hafa jákvæða sjálfsmynd til þess að 

þrífast í alþjóðasamfélaginu og ef ríki hefur ekki jákvæða sjálfsmynd, eða hefur ekki skýra 

sjálfsmynd, getur það ekki tekið almennilega þátt í því. Breyttar aðstæður í 

alþjóðasamfélaginu hafa einnig gert öllum ríkjum, stórum sem smáum, kleift að hafa áhrif 

á alþjóðavettvangi. Áhrifavald ríkja er bundið sjálfsmynd þeirra, orðræðu og beitingu 

mjúks valds í utanríkisstefnu þeirra. Miðveldið Kanada er eitt af þeim ríkjum sem hefur 

beitt fyrrnefndum vopnum til þess að safna að sér áhrifavaldi á alþjóðavettvangi.  

Þessi ritgerð hefur reynt að meta stöðu Kanada í alþjóðasamfélaginu á grundvelli 

kenningaramma mótunarhyggju og með áherslu á sjálfsmynd og orðræðu. Staðan var 

einnig metin í ljósi beitingar mjúks valds í utanríkisstefnu og femínisma í 

alþjóðasamskiptum. Sérstök áhersla var lögð á núverandi forsætisráðherra Kanada, Justin 

Trudeau, og hvernig hann hefur haft áhrif á stöðu ríkisins í alþjóðasamfélaginu í dag. Færð 

voru rök fyrir stöðu ríkisins með hjálp þriggja ólíkra atriða sem varða Kanada á 

alþjóðavettvangi. Í fyrsta lagi var það bág staða frumbyggjakvenna í ríkinu og hvernig 

Justin Trudeau hefur nálgast það vandamál, miðað við hvernig Stephen Harper nálgaðist 

vandamálið. Í öðru lagi var umhverfisstefna Kanada skoðuð, bæði á alþjóðavettvangi og 

innanríkis. Trudeau endurspeglar ekki skuldbindingar sínar á alþjóðavettvangi innan 

Kanada og því er óhætt segja að umhverfisstefna ríkisins er nokkuð óljós. Í þriðja lagi var 

framkoma Trudeau og Trump á alþjóðavettvangi borin saman. Leiðtogarnir tveir eru 

einstaklega ólíkir, bæði þegar kemur að stefnum þeirra og orðræðu. Í lokin voru tilvikin 

rædd í ljósi kenningarlegu sjónarmiðana sem útskýrð voru.  

Umræður og mat fyrrnefndra atriða leiddu í ljós að með notkun jákvæðrar og 

framsækinnar orðræðu hafa ríkisstjórnir Kanada í gegnum tíðina náð að skapa ríkinu 

mikið áhrifavald í einstaka málefnum, hvað helst réttindum kvenna, eða mannréttindum 

almennt. Sjálfsmynd Kanada á alþjóðavettvangi er almennt álitin lögmæt og jákvæð. 

Sjálfsmynd ríkisins hefur orðið enn jákvæðari og lögmætari eftir að Donald Trump tók við 

embætti forseta Bandaríkjanna en þá myndaðist svigrúm fyrir Justin Trudeau að hafa enn 

meira áhrifavald en áður. Trudeau virðist samt sem áður ekki vera tilbúinn að standa upp 

í hárinu á Trump og forðast ágreining milli ríkjanna tveggja eins og heitann eldinn. Óljós 
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umhverfisstefna Kanada innanríkis og utan, setur ákveðna skekkju í jákvæða sjálfsmynd 

ríkisins á alþjóðavettvangi. Innanríkismálefni munu ávallt vera sett í fyrsta sæti af 

Trudeau, eins og búast má við af flest öllum þjóðarleiðtogum. Þegar allt kemur til alls má 

segja að Kanada sé sannarlega friðsamlegt ríki og góð fyrirmynd á alþjóðavettvangi þegar 

kemur að mannréttindum.  

Ritgerð þessi hefur ýmsar takmarkanir. Umfang ritgerðarinnar er ekki mikið og því 

þurfti ég að vanda valið á bæði kenningum og tilvikum. Að sama skapi var tími naumur en 

Justin Trudeau hefur einungis verið forsætisráðherra Kanada í rúm tvö ár og því 

ómögulegt að meta hans áhrifavald strax. Hægt væri að halda áfram að skoða hans 

áhrifavald á stöðu Kanada á alþjóðavettvangi þegar hann hefur gengt embætti í lengri 

tíma. Hvort Trudeau muni efna loforð sín á enn eftir að koma í ljós. Einnig eru vissulega 

fleiri þættir sem varpa góðu ljósi á stöðu Kanada á alþjóðavettvangi sem áhugavert væri 

að skoða, til dæmis hvernig móttaka kanadíska ríkisins á flóttafólki hefur haft áhrif á 

sjálfsmynd þess. Hins vegar má læra mikið af ritgerðinni. Hún sýnir fram á mikilvægi 

sjálfsmyndar ríkja í alþjóðasamfélaginu í dag, og ekki síst mikilvægi orðræðu 

þjóðarleiðtoga og notkunar mjúks valds í utanríkisstefnu.  
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