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Ágrip 
 

Í eftirfarandi ritgerð er leitast við að greina hið mótsagnakennda viðhorf sem felst í því að vita af 

loftslagsbreytingum en gera samt ekki neitt til að sporna við þeim; þegar við segjumst vera 

áhyggjufull yfir afleiðingum loftslagsbreytinga og lofum öllu fögru en aðgerðirnar láta bíða eftir 

sér. Bandaríski félagsfræðingurinn Kari Norgaard hefur rannsakað þetta viðhorf út frá 

félagssálfræðilegum kenningum og skilgreinir hún vandann sem loftslagssinnuleysi (e. climate 

apathy). Þó að Norgaard sé félagsfræðingur sem skoðar vandann á mannfræðilegum grundvelli þá 

greinir hún einnig sálfræðilegar skýringar á loftslagssinnuleysi einstaklinga. Hér verða kenningar 

Norgaard lagðar fram sem grunnur fyrir því hvernig hinir sálfræðilegu hvatar birtast í hinu 

mannfræðilega samhengi; hvernig þessir hvatar taki á sig ólíka birtingarmynd eftir aðstæðum, en í 

þessari rannsókn er sjónum beint að íslensku efnahagsástandi. Áhersla er lögð á áhrif góðæris-

orðræðunnar sem fléttaðist inn í innlenda umræðu um aðgerðir Íslands á sviði loftslagsbreytinga á 

árunum 2006-2007, og spurt hvort greina megi svipaða eiginleika í orðræðunni tíu árum síðar.  

Byggt er á kenningum Norgaard ásamt skrifum Leo Barasi um sama efni, en verk hans The 

Climate Majority kom út í árslok 2017. Á meðan að Norgaard greinir loftslagssinnuleysið út frá 

rannsókn sem var unnin á árunum 2000-2001 leggur Barasi áherslu á hvernig megi bregðast við 

þessu sinnuleysi og sporna við því árið 2017. Þessar tvær ólíku nálganir á loftslagsvandann má 

segja að myndi fræðirammann utan um þessa rannsókn, en hér er loftslagsinnuleysið greint í 

samhengi íslenskrar fjölmiðlaorðræðu og spurt hvort hér megi einnig greina megi þetta 

andvaraleysi, þrátt fyrir háværar raddir um að Íslendingar „hugsi grænt“ og að við séum meðvituð 

um vandann.  

 Tveir greiningarkaflar taka við af inngangi; sá fyrri greinir íslenska fjölmiðlaumfjöllun um 

loftslagsbreytingar milli áratuga, á góðærisárunum 2006-2007 og tíu árum síðar, 2016-2017. Unnið 

er með beina orðræðu um vandann í tveimur miðlum, Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. Síðari 

greiningarkaflinn beinir sjónum að víðara fjölmiðlaumhverfi á þriggja mánaða tímabili eftir 

Alþingiskosningar sem haldnar voru þann 28. október 2017. Er mögulegt að tengja 

loftslagssinnuleysið í íslenskri orðræðu við innlent efnahagsástand hverju sinni? Spurt er af hverju 

meint vitneskja almennings leiðir ekki til raunverulegra viðhorfsbreytinga og gagngerra aðgerða, 

og niðurstöðukafli rifjar upp lausnir Barasi til að hrista af okkur sinnuleysið.  
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1. Inngangur og kynning á efnistökum 
 

„Tæp sjötíu prósent svarenda í könnun Gallup hafa mjög eða frekar miklar áhyggjur af 

loftslagsbreytingum í heiminum.“1 Tæp sjötíu prósent svarenda. Þetta er hátt hlutfall einstaklinga 

sem ekki aðeins veit af vandanum, heldur segist hafa af honum miklar áhyggjur. 

Loftslagsbreytingar af manna völdum er óafyggjandi staðreynd og þetta vitum við. Það sem meira 

er, ef marka má fyrrnefnda könnun Gallup sem gerð var í aðdraganda alþingiskosninga í lok 

október 2017; almenningur segist hafa af þessu miklar áhyggjur. 

En hvernig stendur þá á því að sami almenningur aðhefst jafn lítið og raun ber vitni frammi 

fyrir þessum gríðarlega vanda? Hvernig helst það í hendur að loftslagsbreytingar eru kallaðar 

„brýnasta úrlausnarefni samtímans“ um leið og við föllum síendurtekið í þá gryfju að leyfa þeim 

að láta í minni pokann fyrir öðrum málefnum? Kannski fæst svar við þessari spurningu þegar litið 

er til þess hvenær þessi ákveðnu ummæli voru látin falla og við hvaða tilefni, en það var 

umhverfisráðherra Íslands sem talaði svo um loftslagsbreytingar þegar þær voru ræddar á 

fjölmennri ráðstefnu í höfuðstöðvum Sameinuðu Þjóðanna í New York. Umhverfisráðherra var 

Þórunn Sveinbjarnardóttir, árið var 2007.2 Nú, rúmlega tíu árum síðar er enn margt sem vantar upp 

á til að segja megi að alþjóðasamfélagið sé að takast á við þetta „brýnasta vandamál samtímans“ af 

krafti. Við vitum vissulega af loftslagsbreytingum og aðspurð segjumst við hafa áhyggjur, en 

staðreyndin er sú að þær eiga það ítrekað til að láta í minni pokann fyrir öðrum málefnum. 

Samtímaorðræða virðist eiga auðveldara með að ná utan um félagsleg málefni á borð við réttindi 

minnihlutahópa eða bága stöðu heilbrigðiskerfisins. Við gleymum því að þetta eru allt málefni sem 

munu ekki skipta máli ef jörðin verður óbyggileg. Samt gerum við ekki nóg. 

Bandaríski félagsfræðingurinn Kari Norgaard hefur rannsakað þetta viðbragðsleysi okkar 

út frá félagssálfræðilegum kenningum og skilgreinir hún vandann sem loftslagssinnuleysi (e. 

climate apathy).3 Þó að Norgaard sé félagsfræðingur sem skoðar vandann á mannfræðilegum 

grundvelli þá greinir hún einnig sálfræðilegar skýringar á loftslagssinnuleysi einstaklingsins. Hér 

verða kenningar Norgaard lagðar fram sem grunnur fyrir því hvernig hinir sálfræðilegu hvatar 

birtast í hinu mannfræðilega samhengi; þessir hvatar taki á sig ólíka birtingarmynd eftir aðstæðum. 

                                                           
1 Dagný Hulda Erlendsdóttir, „Ungt fólk áhyggjufyllra vegna loftslagsmála“, Rúv.is, 23. október 2017, sótt þann 24. 

október 2017 af: www.ruv.is/frett/ungt-folk-ahyggjufyllra-vegna-loftslagsmala  
2 „Ummæli vikunnar“, Morgunblaðið, 30. september 2007, bls. 23. 
3 Loftslagssinnuleysi er mín þýðing á hugtakinu climate apathy. Að því sögðu eru allar þýðingar mínar, nema að 

annað sé tekið fram. 

http://www.ruv.is/frett/ungt-folk-ahyggjufyllra-vegna-loftslagsmala
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Leitast verður við að greina vandann í hinu íslenska samhengi, en þá verður jafnframt byggt á 

grunni kenningarramma hennar með skrifum Leo Barasi um sama efni, en verk hans The Climate 

Majority kom út í árslok 2017. Á meðan að Norgaard greinir loftslagssinnuleysið sem slíkt út frá 

rannsókn sem var unnin á árunum 2000-2001 þá leggur Barasi fremur áherslu á hvernig megi 

bregðast við þessu sinnuleysi og sporna við því. Þessir tveir ólíku pólar má segja að myndi 

fræðirammann utan um þessa rannsókn, en hér verður loftslagsinnuleysi greint í samhengi 

íslenskrar fjölmiðlaorðræðu um loftslagsbreytingar og spurt er hvort hér megi einnig greina megi 

þetta andvaraleysi, þrátt fyrir háværar raddir um að Íslendingar séu meðvitaðir um vandann. Spurt 

er af hverju meint vitneskja almennings leiðir ekki til raunverulegra viðhorfsbreytinga og gagngerra 

aðgerða, og niðurstöðukafli rifjar upp lausnir Barasi við að hrista af okkur sinnuleysið. Hér ber því 

að merkja strax í upphafi ritgerðar að þegar rætt er um loftslagssinnuleysi er ekki er átt við eiginlega 

afneitunarorðræðu sem hafnar því að loftslagsbreytingar séu af manna völdum. Þvert á móti er 

unnið með hina meðseku afneitun einstaklinga sem eru sér meðvitaðir um alvarleika málsins en 

líta í gegnum fingur sér, gera ekkert.  

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. Inngangskaflinn útlistar loftslagssinnuleysinu ítarlega 

og leggur fræðilegan grunn að komandi greiningarköflum. Fjallað verður um þær kenningar sem 

leggja grunn að hugtakinu og hvernig greina megi vandann í nútíma samfélagsformgerð. Tveir 

greiningarkaflar taka við, til að gefa innsýn inn í hina íslensku orðræðu. Sá fyrri vinnur með 

samanburð á ákveðinni fjölmiðlaumræðu um loftslagsbreytingar milli áratuga, 2006-2007 annars 

vegar og 2016-2017 hins vegar, og úrvinnslu á niðurstöðunum.4 Hér er áherslan lögð á tvo miðla, 

Fréttablaðið og Morgunblaðið og ljóst er að margt má lesa úr gagnaöflun og samanburði milli 

áratuga og miðla. Voru einhverjir atburðir sem lita orðræðuna? Ljóst er að loftslagsskýrsla 

Sameinuðu Þjóðanna frá árinu 2007 hafði mikil áhrif, en hún staðfesti að loftslagsbreytingar af 

manna völdum væru óyggjandi staðreynd sem alþjóðasamfélagið þyrfti að bregðast við.5 Hér eru 

viðbrögð íslenskra stjórnmálamanna skoðuð sérstaklega, sem og umfjöllun um orðræðu þeirra. 

Athyglisvert er að Ólafur Ragnar Grímsson, þáverandi forseti Íslands, verður á árunum 2006-2007 

sérstakur sendiherra íslenskrar orkunýtingar, þar sem áherslan er lögð á sérstöðu Íslands í 

baráttunni við loftslagsbreytingar. Slík orðræða helst mjög í hendur við fjármálaástandið á Íslandi 

                                                           
4 Þess ber að gæta að greining í þessum kafla hættir um mánaðarmótin okt/nóv 2017. Umfjöllun um og eftir 

kosningar í árslok 2017 er tekin ítarlegar fyrir í seinni greiningarkafla. 
5 Skýrsluna í heild má nálgast á vefsíðu IPCC: „Climate change 2007: Mitigation of Climate Change“, IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), sótt þann 31.10.17 af: www.ipcc.ch/report/ar4/wg3/ 

http://www.ipcc.ch/report/ar4/wg3/
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á þessum tíma, þar sem góðærið nær hámarki rétt fyrir hrun. Hér verður leitast við að sjá hvort 

greina megi tengsl milli hinnar ráðandi góðæris-orðræðu um íslenskt viðskiptalíf annars vegar og 

væntinga sem stjórnmálafólk og fjölmiðlar lögðu á afrek Íslendinga á sviði loftslagsmála hins 

vegar. Þetta eru vissulega ólík svið þar sem geta Íslendinga var ólík. Raunveruleg sérstaða og 

rótgróin þekking Íslendinga á sviði hreinnar orkunýtingar er ekki lögð að jöfnu við glæfralega 

nýsköpun í bankalífinu, en hér er þó vert að taka mið af tíðarandanum. Íslenska loftslagsorðræðan 

litast óhjákvæmilega af þeirri bjartsýnisorðræðu sem einkenndi umfjöllun fjölmiðla um hina 

íslensku útrás. En hvernig er svo fjölmiðlaumræðan tíu árum síðar, að fjármálahruni yfirstöðnu og 

þegar rykið hefur fallið yfir sérstöðu Íslendinga á sviði fjármála? Væri ekki eðlilegt að áætla að 

umræðan um loftslagsbreytingar væri meiri nú, þegar upplýsingaflæði hefur aldrei verið meira með 

tilkomu samfélagsmiðla? Varð eitthvað úr loforðunum 2006-2007 um vitundarvakningu á 

alþjóðavettvangi; um aðgerðaráætlanir og stefnuyfirlýsingar? Hvaða mun má greina á orðræðunni 

milli ára og hvernig kemur loftslagssinnuleysi málinu við?  

Seinni greiningarkaflinn rýnir nánar í orðræðuna á síðari hluta ársins 2017 og gefur sér 

almennara mengi til að lesa úr en sá fyrri.6 Hvað má lesa út úr breyttri orðræðu í aðdraganda 

Alþingiskosninganna sem haldnar voru þann 28. október og hvað segja kosningarloforð 

frambjóðendanna um stöðu loftslagsorðræðunnar á þessu tímabili? Höfðu komandi kosningar 

mögulega áhrif á orðræðuna um loftslagsbreytingar? Pólítísk orðræða er skoðuð nánar með tilliti 

til skrifa Peter Mair um pólítískt sinnuleysi sem og úrræði Leo Barasi til að spyrna við 

loftslagssinnuleysi almennings, en þessar áherslur fléttast við greiningu á íslenskri 

fjölmiðlaorðræðu um loftslagsbreytingar í árslok 2017. Í fyrri greiningarkafla er unnið með 

bókstaflega orðræðu þar sem loftslagsbreytingar eru nefndar á nafn. Í þeim seinni er rýnt í hið 

ósagða, þegar loftslagsbreytingar eru oft meginumfjöllunarefnið án þess að vera nokkru sinni 

nefndar á nafn. Þetta er það sem við segjum með því að segja ekki neitt, en þar kemur kenning 

Norgaard um loftslagssinnuleysið og úrvinnsla hennar á skilgreiningu Stanley Cohen á meðsekri 

afneitun að góðum notum. Spurt er hvort greina megi loftslagssinnuleysi í íslenskri orðræðu um 

loftslagsbreytingar og hvernig þetta má tengja beint við efnahagsástandið hverju sinni. En hvað 

felur hugtakið í sér? Hér er vert að taka saman áherslur Norgaard áður en lengra er haldið. 

 

                                                           
6 Hér er átt við almennara mengi í þeim skilningi að þessi kafli skoðar einungis umræðuna í Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu meðan að seinni greiningarkafli skoðar umræðuna í fleiri miðlum. 
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1.1 Loftslagssinnuleysið skilgreint 
 

„What perplexed me was that despite the fact that people were clearly aware of 

global warming as a phenomenon, everyday life in Bygdaby went on as though it 

did not exist […] Aside from small talk about the unusual weather, few people 

ever seemed to spend much time thinking about global warming.“7 

 

Kari Norgaard er bandarískur félags- og mannfræðingur af norskum uppruna sem hefur sérhæft sig 

í rannsóknum á viðbrögðum okkar við loftslagsbreytingum og er það lykilverk hennar sem er hér 

til umræðu, Living in Denial – Climate Change, Emotions and Everyday Life.8 Áður en hafist er 

handa við að skýra frá kenningum Kari Norgaard er vert að taka fram að hún skrifar um atburði 

sem skeðu fyrir tæpum fimmtán árum og vitundarvakninguna sem hafði þá orðið um 

loftslagsbreytingar og áhrif þeirra, veturinn 2000-2001.9 Norgaard kom til Noregs sumarið 2000, í 

þeim tilgangi að rannsaka viðhorf Norðmanna til loftslagsbreytinga yfir veturinn 2000-2001. 

Óvenjuhlýtt var í veðri þennan vetur og var það altalað meðal íbúa að snjóleysið hefði mikil og 

slæm áhrif á efnahag smábæjarins sem gerði sig út á veturna sem vinsæll viðkomustaður 

ferðamanna og skíðafólks. Að fara úr fimm mánaða vertíð í þrjá mánuði var ákveðinn 

efnahagslegur skellur. Þó kom það Norgaard mest á óvart hvernig íbúar fóru undan í flæmingi 

þegar mögulegar ástæður þessarar hlýnunar voru ræddar. Menn vissu að hér væri um 

loftslagsbreytingar að ræða, og að þær væru af manna völdum, en þegar átti virkilega að ræða málin 

varð fátt um svör.10 „Íbúar í Bygdaby vissu um hlýnun jarðar, en innlimuðu þessa þekkingu ekki 

inn í sitt daglega líf,“ segir Norgaard.11 Þeir gerðu fremur lítið úr málunum eða vildu ekki tala um 

þau.  

                                                           
7 Norgaard, Kari Marie, Living in Denial – Climate Change, Emotions, and Everyday Life, The MIT Press, 

Cambridge, 2011, formáli, bls. xvi-xvii. 
8 Sama rit. 
9 Sama rit, formáli, bls. xv. 

Á meðan að fjallað verður ítarlegar um fyrirbærið í samtímaorðræðu í næsta undirkafla er hér áhersla lögð á að 

útlista loftslagssinnuleysinu í skilningi Kari Norgaard. Tillit er tekið til þess að við erum komin lengra í dag, bæði í 

þeim skilningi að þekking almenningins hefur að einhverju leyti aukist, en einnig að hlutirnir líta nú enn verr út en 

þeir gerðu á ritunartíma verksins: Sjá t.d.: Johnston, Ian. „Climate change may be escalating so fast it could be 'game 

over', scientists warn“, The Independent, 9. nóv. 2016, sótt þann 12. des. 2016 af: 

www.independent.co.uk/news/science/climate-change-game-over-global-warming-climate-sensitivity-seven-

degrees-a7407881.html?cmpid=facebook-post 

Því er ekki staldrað um of við veturinn 2000-2001 sem hér er til umræðu, heldur fremur þetta einangraða fyrirbæri 

sem Norgaard tekur fyrir; afneitun almennings á loftslagsbreytingum. Það er í næsta undirkafla sem rýnt verður í 

hvernig megi sporna við þessu viðhorfi, en fyrst þarf að skilgreina viðhorfið sem slíkt. Hvað er átt við? 
10 Norgaard, formáli, bls. xvi-xvii. 
11 Sama rit, bls. 4. 

http://www.independent.co.uk/news/science/climate-change-game-over-global-warming-climate-sensitivity-seven-degrees-a7407881.html?cmpid=facebook-post
http://www.independent.co.uk/news/science/climate-change-game-over-global-warming-climate-sensitivity-seven-degrees-a7407881.html?cmpid=facebook-post
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Þessa þöggun túlkar Norgaard sem afneitun, en hún bendir réttilega á að vandinn sér ekki 

aðeins sálfræðilega skýringu. Í tilfelli Norðmanna má einnig rekja afneitunina til efnahagslegrar 

stöðu landsins; þeir eigi erfitt með að viðurkenna að auðlindir þeirra mengi, en það vill svo til að 

auður þeirra er að miklu leyti tilkominn vegna olíu- og gasauðlinda þeirra, sem er einn helsti 

orsakavaldur loftslagsbreytinga af manna völdum.12 Þessa túlkun má einnig finna í grein Guðna 

Elíssonar, „Dómsdagsklukkan tifar“ þar sem hann fjallar um íslenska afneitunarorðræðu um 

loftslagsbreytingar: „Í samfélagi sem reiðir sig á jarðefnaeldsneyti og þar sem sóun á orku er talin 

til marks um velgengni er erfitt að horfast í augu við allt það sem ógnar lofsungnu lífsmynstri 

Vesturlandabúa og dregur úr neyslu þeirra um hríð.“13 Þessi punktur á fullt erindi við íbúa 

Bygdaby. Afneitun þeirra er að vissu leyti efnahagsleg, en hér er sérstaklega litið til hinna 

sálfræðilegu og menningarfræðilegu þátta.14 Norgaard vill meina að ekki séu skýr tengsl milli 

aðgerðarleysis og græðgi.15 Menn séu ekki bara að láta sem ekkert sé vegna þess að þeir græði á 

kolefnislosun. Sinnuleysið (e. apathy) sem greina megi í viðhorfi fólks beri í þessu samhengi frekar 

að túlka sem aðgerðarleysi.16 Hér er tekið undir greiningu Norgaard, en mikilvægur punktur er að 

greining hennar gengur ekki út á upplýsingaleysi, það er að almenningur bregðist ekki við sökum 

vöntunar á upplýsingum, þvert á móti gengur greining hennar út á að þetta sé „samfélagslegt 

skipulag afneitunar“ þar sem almenningur sem heild streitist á meðvitaðan hátt gegn tiltækum 

upplýsingum.17 Þannig nefnir Norgaard að jafnvel þó að fjölmiðlar hafi rætt hlýindi og hið 

undarlega snjóleysi, hafi þeir aldrei minnst á raunverulegar orsakir hins óvenjulega veðurfars. Þeir 

gerðu fremur lítið úr málunum og einbeittu sér að því að draga fram jákvæðar hliðar snjóleysisins: 

Klókir íbúar hafi til að mynda útbúið gervisnjóvél, og því snerust fréttir fremur um þessa jákvæðu 

lausn heldur en vandann sem hún leysti, af hverju það snjóaði ekki. 

 

                                                           
12 Norgaard, bls. 9. 
13 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar: Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, Ritið, 1/2011, 

bls. 91-136, hér bls. 92-93. 
14 Nánar um nálgun Norgaard: „Thus, in contrast to psychological and survey research that studies human 

perceptions of climate change on an individual level, I locate these emotional and psychological experiences in both 

cultural and political-economic contexts.“ Norgaard, inngangur, bls. 12. 
15 Norgaard, bls. 59. 
16 „I use the term apathy synonymously with nonaction and nonresponse.“ Norgaard, bls. 59. 
17„As a result of this emphasis on cultural, economic, and social contexts, my approach shifts from an “information 

deficit” model, in which the public fails to respond because of a lack of information, to a “social organization of 

denial” model in which the public on a collective level actively resists available information.“ Norgaard, bls. 12. 
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Að því sögðu er vert að skoða hvernig einstaklingar fara að því að láta eins og ekkert sé, 

frammi fyrir þessum mikla vanda sem stafar af loftslagsbreytingum. Norgaard notar frasa Robert 

Jay Lifton, „fjarstæðu hins tvöfalda lífs“, til að ná utan um hinn tvöfalda veruleika sem greina mátti 

í Bygdaby. Lifton notar þennan frasa til að lýsa lífinu á tímum kalda stríðsins, þegar fólk vissi að 

það gæti dáið á hverri stundu af völdum kjarnorkusprengju, en lét sem það vissi ekki af því.18 

Norgaard greinir svipaða eiginleika í daglegu lífi Bygdaby, veturinn 2000-2001. „Í einum veruleika 

var þessi sameiginlega sviðsetning venjulegs hversdagslífs. Í hinum veruleikanum bjó hin 

átakanlega vitneskja um aukna bílanotkun, bráðnun jökla og framtíðarspár um möguleg 

veðurafbrigði.“19 

Í formála sínum hamrar Norgaard á mikilvægum punkti: „Þrátt fyrir hinn aðkallandi 

alvöruþunga sem fylgir þessum alþjóðlega umhverfisvanda er mynstrið sem greina má í 

lítilfjörlegum viðbrögðum almennings – hvað varðar virkjun grasrótarhreyfinga, almenna 

hegðunarbreytni og opinberan þrýsting á stjórnvöld – alþjóðlegt vandamál.“20 Í því samhengi er 

vert að minnast á rannsókn sem gerð var árið 2015, stuttu fyrir undirritun Parísarsáttmálans. Þá 

kom glögglega fram að fleiri einstaklingar studdu hertar reglugerðir stjórnvalda um kolefnislosun 

heldur en þeir sem sögðust opinberlega trúa því að loftslagsbreytingar væru mikil ógn. Þessa 

niðurstöðu má túlka sem svo, ef kenningar Norgaard eru hafðar bak við eyrað, að einstaklingar vilji 

ekki viðurkenna vandann af alvöru. Jú, það megi gera eitthvað í málunum, það þurfi að draga úr 

kolefnislosun, en fólk vill ekki viðurkenna af hverju það eigi að draga úr losun. Hér kemur 

afneitunin aftur til sögunnar. Það má orða þetta svo að fólk sé alveg til í að gera eitthvað í málunum 

að orðinu til, en ekki megi ræða vandann sem þarf að leysa.21 Þessi þöggun má segja að sé merki 

um djúpstæða afneitun, en þó er vert að skoða nánar hvað þessi afneitun felur í sér.  

Norgaard fjallar um þrjár mismunandi tegundir afneitunar, en hér vísar hún í kenningar 

Stanley Cohen sem birtust fyrst í verki hans, States of Denial: Knowing about Atrocities and 

                                                           
18 Norgaard, bls. 4-5. 
19 Sama rit, bls. 5. 
20 Sama rit, formáli, bls. xviii.  
21 „Public willingness to support limitations on emissions exceeds the intensity of people’s climate concern in a 

number of other major carbon-emitting countries. This action-versus-concern gap is 38 percentage points in Japan, 

32 points in Russia and 24 points in the U.S. The differences between a relatively low perception of the climate 

challenge and public willingness to do something about it are even greater in other nations: in Israel (56 points) and 

Ukraine (48 points), countries which are not among the top 20 CO2 emitters, and in Poland (44 points) and South 

Korea (41 points), which are.“ Stokes, Bruce, Wike, Richard og Carle, Jill. „Global Concern about Climate Change, 

Broad Support for Limiting Emissions,“ Pew Research Center, nóvember 2015, sótt þann 11.11.17 af: 

http://www.pewglobal.org/files/2015/11/Pew-Research-Center-Climate-Change-Report-FINAL-November-5-

2015.pdf 

http://www.pewglobal.org/files/2015/11/Pew-Research-Center-Climate-Change-Report-FINAL-November-5-2015.pdf
http://www.pewglobal.org/files/2015/11/Pew-Research-Center-Climate-Change-Report-FINAL-November-5-2015.pdf
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Suffering, sem kom út árið 2001, sama ár og Norgaard gerði sína rannsókn í Bygdaby.22 Cohen 

nefnir fyrst bókstaflega afneitun (e. the literal denial), „þetta er ekki að gerast í alvörunni.“ Næst 

er það túlkunar afneitun (e. the interpretive denial): „Þetta er að gerast en þetta er ekki það sem þú 

heldur, áhyggjurnar eru byggðar á misskilningi.“ Í því samhengi nefnir hann „veigrunarorð, 

tæknilegt hrognamál, og breytt orð [sem] eru notuð til að gera lítið úr merkingu atburða – til dæmis 

tala talsmenn hernaðar frekar um „viðbótartjón“ (e. collateral damage) heldur en morð á óbreyttum 

borgurum.“23 Þriðja og síðasta tegundin sem Cohen nefnir er mikilvægust í samhengi þessarar 

ritgerðar, en það er hin meðvitaða, meðseka afneitun (e. the implicatory denial). Hér er átt við þá 

afneitun sem má greina þegar einstaklingur sér vandann bersýnilega en gerir ekkert. Dæmi um það 

er þegar einstaklingur gengur fram hjá heimilislausu fólki í stórborg en lætur sem hann sjái það 

ekki, og verður loks svo samdauna því viðbragði að hann virkilega hættir að sjá það. Þetta er 

siðferðislegt vandamál, að mati Cohen, að því leyti að þetta er „í flestum tilfellum ekki höfnun á 

upplýsingum sem slíkum, heldur vanræksla á því að meðtaka þessa vitneskju.“24 Það er ekki að 

fólki sé sama, þvert á móti. Norgaard rifjar hér upp skrif Stanley Cohen, en hann segir 

„aðgerðarleysi og þögn geta vel litið út fyrir að vera það sama og gleymska, sinnuleysi og tómlæti, 

en geta þvert á móti verið gjörólík fyrirbæri. Við getum fundið til og haft miklar áhyggjur, en samt 

þagað.“25 

Þessi túlkun Cohen er mikilvæg fyrir greiningu Norgaard, þar eð hún útskýrir hið undarlega 

viðhorf íbúa Bygdaby frammi fyrir loftslagsbreytingum. Í Bygdaby stóð uggurinn helst yfir meðan 

ekki snjóaði þegar átti að snjóa.26 Þegar snjórinn birtist loks í janúarbyrjun, mun seinna en menn 

voru vanir, voru menn fljótir að benda Norgaard á að „Sko! Snjórinn er kominn, þetta verður allt í 

lagi“ og létu þá aftur eins og ekkert væri. Áhyggjurnar stóðu í þessu tilfelli aðeins yfir þegar 

vandinn tók á sig sýnilega birtingarmynd, sem staðfestir kenningu Norgaard um að „upplýsingar 

tengdar loftslagsbreytingum geti verið „þekktar“ en íbúar gátu auðveldlega haldið þeim í aðskildum 

hugarrúmum (e. mental categories) frá því sem var að gerast í þeira hversdagslega lífi.“27 Í tilfelli 

                                                           
22 Norgaard, bls. 10. Vísar Norgaard hér í eftirfarandi rit: Cohen, Stanley. States of Denial: Knowing about Atrocities 

and Suffering, Polity Press, Cambridge, 2001.  
23 Sama rit, bls. 10. Hér vísar Norgaard í orðalag Cohen. Mín þýðing, nema að annað sé tekið fram. 
24 Sama rit, bls. 11. 
25 Sama rit, bls. 59. Aftur vísar Norgaard hér í verk Cohen, States of Denial.  
26 Sama rit, bls. 20. 
27 Norgaard, bls. 52. 
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Bygdaby var því hægt að hylma yfir vandann þegar vel lét, en hvað skeður ef við hylmum endalaust 

yfir vandann þangað til það er of seint að bakka út? 

Árið 2014 spyr Norgaard enn af hverju almenningur aðhafist ekkert frammi fyrir hinum 

mikla vanda sem loftslagsbreytingar eru; „maður myndi halda að þetta væri áríðandi en í staðinn 

láti almenningur eins og þetta sé ekkert nema bakgrunnshljóð.“28 Almenn skilgreining Norgaard á 

vandamálinu sem slíku er: „hinn almenni ósýnileiki loftslagsbreytinga og meðfylgjandi vanda í 

almennu rými (e. the public sphere).“29 Þetta sé ekki í opinberum forgangi, þrátt fyrir að við gætum 

vel knúið fram kerfisbundnar breytingar í gegnum hið lýðræðislega kerfi. Þá sé ekki gert ráð fyrir 

loftslagsbreytingum í opinberu skipulagi, og þar fram eftir götum. Hér vísar Norgaard til ástandsins 

í Bandaríkjunum, þar sem almenningur upplifir sig oft ansi fjarri opinberu kerfi, en í því samhengi 

er áhugavert að bera það ástand saman við ástandið á Íslandi, þar sem er mun auðveldara fyrir 

almenning að hafa áhrif, að hafa samband við embættismenn og knýja fram breytingar. 

Loftslagssinnuleysið á Íslandi felst þá meðal annars í því að þó það væri tæknilega séð auðveldara 

að hafa áhrif hér en í öðrum stærri ríkjum, þá gerum við það ekki. Við tölum hátt um aðgerðir, eins 

og kemur fram í komandi greiningarkafla, en það gleymist að knýja þær áfram. Áhersla Norgaard 

er á afneituna hjá þeim sem trúa, þeim sem vita af loftslagsbreytingum en aðhafast lítið sem ekkert. 

Sú áhersla er vissulega réttmæt, en kenningin í þessari ritgerð er af aðeins öðruvísi toga. 

Rannsóknarspurningin er ekki aðeins „af hverju gerum við ekkert þegar við vitum svo mikið?“ 

heldur „af hverju gerum við ekkert þegar við tölum jafn mikið um aðgerðir og raun ber vitni?“ Það 

hefur nefnilega lítið upp á sig að lofa öllu fögru ef loforðunum fylgja ekki aðgerðir. En af hverju 

stafar þetta sinnuleysi, og má sporna við því á einhvern hátt? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Tilvísun úr fyrirlestri sem Norgaard hélt hér á landi á vegum Earth101 í október árið 2013: 

„Kari Norgaard - Living in Denial (Lecture)“, Earth101 [Youtube], 12.02.14, sótt þann 26.02.18 af: 

https://www.youtube.com/watch?v=f51N4-tBvVc&t=639s 
29 Sami fyrirlestur. 

https://www.youtube.com/watch?v=f51N4-tBvVc&t=639s
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1.2 Sveiflu-atkvæðin ― Þögli meirihlutinn í loftslagsumræðunni  
 

„[...] the problem that most puts the world at risk of disaster is climate apathy. 

While climate deniers furiously denounce what they see as a conspiracy between 

scientists, the UN and Al Gore to make us all pay more taxes to a tyrannical 

world government, the people whose opinions matter most don‘t care that much 

either way. They are not angry at climate scientists, they don‘t think climate 

change is a hoax, they don‘t post comments on websites insisting that carbon 

dioxide is, in fact, good for us. They just don‘t think about it very much.“
 30 

 

Leo Barasi hefur sérhæft sig í umfjöllun um almenningsálitið, loftslagsbreytingar og stefnumótun 

í þeim málaflokki. Í verki sínu, The Climate Majority – Apathy and Action in an Age of 

Nationalism, brúar Barasi bilið milli greiningar Norgaard á viðhorfi norsks smábæjar til 

loftslagsbreytinga veturinn 2000-2001 og orðræðunnar tæplega tuttugu árum síðar sem er til 

umfjöllunar í þessari ritgerð.31 Í verkinu leitast Barasi við að greina orsakir og afleiðingar 

loftslagssinnuleysisins á síðustu árum og færir rök fyrir því að þó það fari minna fyrir því en hinni 

háværu afneitunarorðræðu, þá sé loftslagssinnuleysið líklegra til að hafa skaðleg áhrif á aðgerðir 

til að hamla gegn loftslagsbreytingum.32 Þetta er því þarft rannsóknarefni, en hér er vert að gera 

skýra aðgreiningu á skrifum Kari Norgaard annars vegar og Leo Barasi hins vegar. Á meðan að 

Norgaard útlistar því sem loftslagssinnuleysið felur í sér þá rannsakar Barasi tilurð vandans í 

vestrænu samfélagi; af hverju svo mörg okkar líta undan og hvernig megi kveikja áhuga þessa 

ákveðna hóps á loftslagsbreytingum. Þennan millihóp, þá sinnulausu, kallar Barasi sveiflu-

atkvæðin (e. the Swings) og þar á hann við þann stóra hluta mannkyns sem er enn tvístígandi í 

umræðunni um loftslagsbreytingar.33 Þannig er áhersla Barasi ekki á „hópana sem tala mest um 

loftslagsbreytingar,“ hvorki loftslags-aðgerðarsinna né afneitunarsinna, heldur þau okkar sem sitja 

hjá í kappræðunum, segjast kannski hafa áhyggjur en neita að taka raunverulega afstöðu.34 Um leið 

bendir Barasi á hvernig loftslagsorðræðan hefur að mestu litið fram hjá þessum hópi; rifrildið sé 

                                                           
30 Barasi, Leo. The Climate Majority – Apathy and action in an age of nationalism, New Internationalist Publications 

Ltd, Oxford, 2017, inngangur, bls. 4-5. 
31 Barasi, Leo. The Climate Majority – Apathy and action in an age of nationalism, New Internationalist Publications 

Ltd, Oxford, 2017. Í þessari ritgerð er notast við rafútgáfu verksins þar sem aldrei birtist heildar blaðsíðufjöldi 

verksins heldur blaðsíðufjöldi hvers kafla fyrir sig. Því verður vísað í hvern kafla fyrir sig og blaðsíðutal eins og það 

birtist í rafútgáfu verksins þegar það er lesið á heilum skjá (e. fullscreen) í Kobo forritinu. 
32 The Climate Majority, 5. kafli, bls. 1 af 24. 
33 „This book applies the political model to climate change. It investigates who climate change‘s swing voters are, 

what they think, why they think it, and what might change their mind. It looks at how a focus on these swing voters 

can help with the task of building a large-enough coalition in support of whatever will be needed to avoid disastrous 

global warming.“ Barasi, Leo. The Climate Majority, inngangur, bls. 6.  
34 Sama rit, inngangur, bls. 4. 
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milli öfganna tveggja.35 Hörðustu loftslagsaðgerðarsinnar séu til að mynda gjarnir til að nota rök 

sem „gætu sannfært þeirra líka, en gleymi að hinn stóri millihópur – sem hefur mögulega þegar 

heyrt fullt um loftslagsbreytingar og er samt enn fremur áhugalaus – hefur ólík gildi og áherslur.“36  

The Climate Majority skoðar hvað megi gera til að ná athygli þessa millihóps, sveiflu-atkvæðisins, 

og til að greina vandann skoðar Barasi alþjóðlega orðræðu um loftslagsbreytingar, hvernig talað er 

um þær og vandinn smættaður.37 Í síðasta hluta verksins varpar Barasi fram tillögum um hvað hægt 

sé að gera til að hafa áhrif á hugsunarhátt og hegðun þeirra sem eru sinnulausir um 

loftslagsbreytingar.38 Þá greinir hann birtingarmyndir þess í daglegu lífi og skoðar vandann út frá 

sálfræðilegum hvötum.39 Þegar hann lýsir hinu sálfræðilega ferli loftslagssinnuleysisins vísar 

Barasi í líkan John Zaller, bandarísks félagsvísindamanns, sem flokkar hvernig fólk myndar sér 

skoðanir: Þeir sem hafa virkilegan áhuga á ákveðnu málefni eru líklegri til að vera gagnrýnni á 

röksemdarfærslur um það og halda sínum gildum, meðan að þeir óákveðnu – sem hafa einhvern 

áhuga en þó ekki mjög staðfastan – eru líklegri til að hafa mótsagnakenndar skoðanir, og það sem 

þeir segja um málefnið hverju sinni sveiflast eftir því hver spyr og hvernig spurningin er orðuð.40 

Þessi aðferð til skoðanamyndunar segir Barasi að falli að þeirri kenningu að „almenningsálit um 

loftslagsbreytingar virðist oft á tíðum mótsagnakennt. Þetta gefur til kynna að fjölmiðlaumfjöllun 

geti haft áhrif á almenningsálitið, en að slík áhrif séu hvorki óhjákvæmileg né afdráttarlaus.“41 Rétt 

eins og Norgaard sem sýndi fram á að íbúar Bygdaby um aldamótin töluðu sjaldnast opinskátt um 

loftslagsbreytingar, fjallar Barasi um loftslagsþögnina (e. the climate silence) og vísar í því 

samhengi til bandarískrar rannsóknar sem leiddi í ljós að rúm 60% Bandaríkjamanna segjast aldrei, 

                                                           
35 The Climate Majority, inngangur, bls. 4. 
36 Sama rit, inngangur, bls. 6. 
37 Sama rit, 5. kafli, bls. 2 af 24. 
38 Sama rit, 5. kafli, bls. 2 af 24. 
39 Sama rit, 5. kafli, bls. 2 af 24. 
40 Sama rit, 5. kafli, bls. 7-8 af 24. 
41 Sama rit, 5. kafli, bls. 7-8 af 24. 
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ef nokkurn tíma, tala um loftslagsbreytingar við nokkurn mann.42 Þær eru ekki forgangsatriði þegar 

þær ættu að vera það.43  

Barasi spyr af hverju umfjöllun um loftslagsbreytingar í fjölmiðlum sé jafn lítil og raun beri 

vitni.44 Hér mætti frekar spyrja af hverju við tölum svo mikið um loftslagsbreytingar en gerum 

ekkert í málunum. Orðræðan í íslenskum fjölmiðlum, sérstaklega á góðærisárunum gefur til kynna 

að allt hafi átt að fara á fulla ferð í aðgerðum okkar gegn loftslagsbreytingum. Samt gerðist lítið. 

Barasi skoðar af hverju við kjósum að hugsa ekki um loftslagsbreytingar. Margir eiginleikar 

loftslagsbreytinga ýti undir það að fólk hreinlega forðist að hugsa um þær.45 Afleiðingar vandans 

eru of víðfeðmar til að hægt sé að ná utan um þær.46 Vandinn er of fjarri okkur og það er erfitt að 

ná utan um eitthvað sem gerist einhvern tímann seinna. Þetta má sjá í því hvernig við hættum að 

hafa tíma og fjárráð til að hugsa um loftslagsbreytingar um leið og kreppir að. Þá verðum við að 

líta inn á við, bjarga því sem bjarga má núna.47 Það er enginn tími aflögu til að hafa áhyggjur af 

loftslagsbreytingum sem eiga bara að hafa áhrif einhvern tíma í framtíðinni. Þannig hefur maðurinn 

í gegnum þróunarsöguna orðið afburðargóður í að tækla beinar og sýnilegar ógnir segir Barasi og 

vísar um leið í seinni heimsstyrjöldina, hvernig maðurinn gat gert gríðarlegar breytingar á lífstíl 

sínum á stuttum tíma, allt í þágu skynjaðra sameiginlegra hagsmuna; við jafn ýktar aðstæður og 

heimsstyrjöld sé margt fólk tilbúið að fórna eigin lífi til að uppræta samfélagslega ógn.48 Þetta sé 

þó ekki sambærilegt við ógnirnar sem stafa af loftslagsbreytingum. Ógnin á tímum seinni 

heimsstyrjaldarinnar var augljós, hún var núna. Loftslagsbreytingar eru óræðrari. Maðurinn geti 

                                                           
42 The Climate Majority, 5. kafli, bls. 9 af 24. Barasi vísar hér í rannsókn Anthony Leiserowitz o.fl. við Yale háskóla 

um viðhorf Bandaríkjamanna til loftslagsbreytinga. Þar birtist tölfræðilegt graf sem sýnir að 64% aðspurðra höfðu 

ekki minnst á loftslagsbreytingar við nokkurn mann undanfarnar tvær vikur. 31% hafði talað um málefnið við 1-4 

manneskjur en ðeins 3% höfðu rætt við 5-10 manneskjur á meðan að aðeins 2% aðspurðra höfðu talað við 10 

manneskjur eða fleiri um loftslagsbreytingar. Sjá nánar hér: Leiserowitz, Anthony o.fl., Climate Change in the 

American Mind - American's Climate Change Beliefs, Attitudes, Policy Preferences, and Actions, Yale program on 

Climate Change Communication, 01.03.2009, bls. 37, sótt þann 23.01.18 af: climatecommunication.yale.edu/wp-

content/uploads/2017/01/CC_in_Amer_Mind_09.pdf 
43 The Climate Majority, 5. kafli, bls. 9 af 24. 
44 Sama rit, 5. kafli, bls. 11 af 24. 
45 Sama rit, 5. kafli, bls. 15 af 24. 
46 „This complexity about the consequences of climate change makes it harder for people quickly to see why it 

matters […] A further difficulty for human psychology is climate change‘s futureness.“ The Climate Majority, 5. 

kafli, bls. 16 af 24. 
47 Þessi tilhneiging minnir um margt á fyrirbæri sem rannsakendur hafa kallað samúðarþreytu (e. compassion fatigue) 

og lýsir sér þannig að fólk fær hreinlega nóg af því að gefa til góðgerðarmála. Það fer að líta inn á við. Nánar um 

fyrirbærið hér: Porter, David. „Charity and Compassion Fatigue is Wearing down Fundraising“, David Porter – 

Communications with a human touch, 15.01.2012, sótt þann 23.01.2018 af: 

www.compassionfatigue.org/pages/davidporter.pdf 
48 The Climate Majority, 5. kafli, bls. 16-17 af 24. 
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forðast hættuna strax, en ekki ef hún á að koma einhvern tíma í fjarlægri framtíð, og það er einn af 

mörgum þáttum sem ýtt hafa undir loftslagssinnuleysi almennings.  

Eins skoðar Barasi hvernig orðræðan um loftslagsbreytingar hefur ýtt undir sinnuleysi 

almennings. Bæði sé ríkjandi sérfræði-orðræða líkleg til að ná aðeins til þeirra sem hafa nú þegar 

áhyggjur af málefninu, en á sama tíma séu hugtök notuð sem virðist oft á tíðum hughreystandi fyrir 

þá sem eru ekki sérfræðingar nú þegar: „niðurstaðan er sú að loftslagsbreytingar hljóma oft, í eyrum 

þeirra sem við þurfum að sannfæra, eins og þetta sé ekkert til að hafa áhyggjur af.“49 Það, eða þær 

séu bara eitthvað sem fjarlægari slóðir þurfi að velta fyrir sér. Samkvæmt Barasi er sú 

röksemdafærsla ekki líkleg til að hafa áhrif á skoðanamyndun sveiflu-atkvæðisins.50 Ef við ætlum 

að ná til þeirra sem enn láta sig loftslagsmálin litlu varða er ekki nóg að tala um áhrifin a fjarlæga 

staði; hinir óvissu þurfa að sjá hvernig loftslagsbreytingar geta haft bein áhrif á þeirra 

nærumhverfi.51 Máli sínu til stuðnings vísar Barasi til kenningar George Lakoff, bandarísks 

prófessors í hugrænum málvísindum við Berkley háskóla, um að staðreyndir einar og sér muni ekki 

vinna nein rifrildi: „Það sem skiptir mestu máli er hvernig upplýsingar ýta undir myndun ákveðinna 

ramma (e. frames) – fyrirframgefinna ferla í heilanum sem tengjast ákveðum merkingum og 

tilfinningalegum viðbrögðum.“52 Þessir rammar, samkvæmt Lakoff, byggjast upp á löngum tíma 

gegnum reglulegar endurtekningar. Um leið og málefni er tengt við ákveðinn ramma sé hægara 

sagt en gert að tengja það öðrum og ólíkum hugmyndum.“53 Þannig fæst að „ef við hyggjumst 

sannfæra hina óvissu um að hugsa öðruvísi um loftslagsbreytingar, þá verðum við að vera meðvituð 

um hvað er rangt við núverandi birtingarmynd vandans. Ef frasinn ‚loftslagsbreytingar‘ örvar 

ramma sem gerir ekkert til að sannfæra flest sveiflu-atkvæði um að þetta skipti þau máli, mun 

sinnuleysi þeirra standa óbreytt.“54 Þannig heldur Barasi því fram að vissulega geti staðlaðar 

myndir af sveltandi ísbjörnum og bráðnandi jöklum vakið einhverja til aðgerða, en þessi römmun 

vandans sé gagnslaus meðal þeirra sem skiptir mestu að fá stuðning hjá.55 Mikilvægara sé að sýna 

                                                           
49 The Climate Majority, 6. kafli, bls. 2 af 24. 
50 „When people worried about climate change talk about the threat that it poses, their focus is often on the damage it 

would cause to distant places and animals. Yet such warnings are unlikely to persuade the swings that they should 

care about climate change.“ The Climate Majority, 6. kafli, bls. 2 af 4. 
51 Sama rit, 6. kafli, bls. 9 af 24. 
52 “The central lesson from his [George Lakoff‘s] work is that facts alone don‘t win arguments. What matters most is 

how information triggers ‚frames‘ – established pathways in the brain that are associated with certain meanings and 

emotional reactions.“ The Climate Majority, 6. kafli, bls. 3-4 af 24. 
53 Sama rit, 6. kafli, bls. 2-3 af 24. 
54 Sama rit, 6. kafli, bls. 4 af 24. 
55 The Climate Majority, 6. kafli, bls. 8-9 af 24. 
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fram á hvernig fjarlægar hættur geti haft áhrif á nærumhverfi þeirra sem enn séu ósannfærðir um 

mikilvægi þess að berjast gegn loftslagsbreytingum. Þar sem nýleg bylgja einangrunarstefnu og 

þjóðernisrembings hefur að miklu leyti byggst á kalli til eiginhagsmuna, sé það ljóst að „staðaráhrif 

alþjóðlegra ógna hafa mestu tilfinningalegu áhrifin.“56  

Það má því segja að Norgaard og Barasi eru ekki alveg á sama máli um hvað 

loftslagssinnuleysið felur í sér nákvæmlega. Á meðan að Norgaard skilgreinir það sem 

„samfélagslegt skipulag afneitunar,“ aðgerðarleysi þess sem veit ekki einu sinni hvar hann ætti að 

byrja frammi fyrir hinum mikla vanda sem loftslagsbreytingar eru, þá stafar vandinn hjá Barasi 

fremur af áhugaleysi. Þessa tvo póla má þó samhæfa þegar litið er til sinnuleysisins sem slíks. 

Kemur þetta ekki út á það sama þegar allt kemur til alls? Hvort sem sálfræðilegir hvatar 

loftslagssinnuleysisins eru hræðsla eða áhugaleysi ýta þeir samt undir það sama, aðgerðarleysi. 

Áður en lengra er haldið er nefnilega vert að muna að sinnuleysi almennings einskorðast ekki 

aðeins við loftslagsbreytingar. En hvað felur það þá í sér, hvað er þetta? 

 

1.3 Sinnuleysi almennings endurskilgreint 
 

„Evil lurks in what we tend to take as normality and even as 

the triviality and banality of mundane life, rather than in 

abnormal cases, pathologies, aberrations and the like.“57 

 

Norgaard og Barasi afmarka greiningu sína við sinnuleysi almennings gagnvart 

loftslagsbreytingum, en til þess að skilja kenningu þeirra til fullnustu er vert að staldra við og skoða 

sinnuleysið sem slíkt. Þar kemur verk Zygmunt Bauman og Leonidas Donskis til sögunnar, Moral 

Blindness – The Loss of Sensitivitiy in Liquid Modernity. Höfundarnir eru félagsfræðingur og 

stjórnmálafræðingur, en greiningin er af menningarfræðilegum toga. Birtir hún kaldranalega sýn á 

nútímasamfélag, en verkið er samræða milli þessara tveggja höfunda þar sem leitast er við að greina 

þá siðferðislegu blindu sem þeir telja að einkenni nútímasamfélag. Höfundar fjalla um sinnuleysi 

einstaklingsins fyrir því sem á sér stað í umhverfi hans, því megi líkja við siðferðislegan doða. 

Þessa kenningu má vel heimfæra aftur á loftslagssinnuleysi Norgaard og minnir hún einnig um 

margt á kenningar Stanley Cohen um hina meðvituðu afneitun.  

                                                           
56 The Climate Majority, 6. kafli, bls. 10 af 24. 
57 Bauman, Zygmunt og Donskis, Leonidas. Moral Blindness – The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity, Polity 

Press, Cambridge, 2013, bls. 36. 
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Í inngangi sínum halda höfundarnir því fram að allt sé gegnsýrt ákveðnum tvískinnungi. 

Þeir hafna því jafnframt að illskan sé ópersónulegt og fjarlægt hugtak og spyrja af hverju við 

þráumst við að líta í eigin barm, horfast í augu við eigin illsku. Sú hugmynd, að við sem 

einstaklingar getum verið ill, sé svo erfið að takast á við að hún snúi hversdagslífi hinnar venjulegu 

manneskju á hvolf; við höndlum ekki að horfast í augu við eigin sinnuleysi, en það er þetta sama 

sinnuleysi sem höfundar fjalla um þegar þeir tala um illsku sem slíka.58 Það sem er kannski 

mikilvægast við greiningu Bauman og Donskis er hvernig þeir endurskilgreina hugtakið um illsku; 

þeir vilja afnema skrímslavæðinguna sem felst í hugtakinu; það verði að vera hægt að ræða 

hugtakið án þess að leita strax til hinnar ýktustu birtingarmyndar þess. Þannig snúist þetta ekki um 

dæmigerða illsku heldur felist hún miklu fremur í andvaraleysi okkar frammi fyrir þjáningu 

náungans.59 Illskan er því ekki einskorðuð við stríð eða alræðishyggju. Í nútímasamfélagi felst hún 

fremur í mistökum okkar við að bregðast við þjáningum annarra, þegar við neitum að setja okkur í 

spor þeirra, í tilfinningaleysi og „í augum sem hafa litið undan hinu þögla siðferðislega 

augnaráði.“60 Þessi harðorða greining á mannlegu eðli kann að skýra andvaraleysi okkar gagnvart 

loftslagsbreytingum. Við meinum vel en þegar allt kemur til alls þá erum við fátt meira en orðin 

tóm.  

Í fyrsta kafla verksins, „From the Devil to Frighteningly Normal People“, kemur Donskis 

inn á hugtakið adiaphora sem rekja má til grískrar stóuspeki. Samkvæmt skilgreiningunni er þetta 

„tímabundið fráhvarf frá eigin tilfinninganæmni; eiginleikinn til að bregðast ekki við, eða til að 

bregðast við eins og eitthvað sé ekki að koma fyrir manneskjur heldur fyrir náttúrulega efnisleg 

viðföng, hluti eða ómennskar verur (e. non-humans). Hlutirnir sem eiga sér stað skipta ekki máli; 

þeir koma ekki fyrir okkur“, snerta okkur ekki beint.61 Þetta hjálpi við að útskýra hvernig fólk gat 

staðið aðgerðarlaust hjá við opinberar aftökur þegar þær voru enn við lýði og voru álitnar 

skemmtileg afþreying. Þessi aftenging er eitthvað sem má vel yfirfæra á loftslagssinnuleysið. Við 

                                                           
58 „To represent evil as an objectively existing factor was long encouraged by religious stories and mythologies of 

evil. But even today we refuse to look for evil witihn ourselves. Why? Because it‘s unbearably difficult and 

completely overturns the logic of an ordinary person‘s everyday life.“ Moral Blindness, bls. 7. 
59 Í þessu samhengi fjallar Bauman um helförina, „ekki sem orgíu skrímsla og djöfla heldur sem svið svo hræðilegra 

skilyrða að meðlimir hvaða þjóðar sem er hefðu gert það sama og þjóðverjar og fleiri gerðu – þjóðir sem fengu 

tækifæri til að greina eigin þjáningar og viðburði sem þær höfðu lent í á hraðan og auðveldan hátt.“ Moral Blindness, 

bls. 7. 
60 „Evil is not confined to ar or totalitarian ideologies. Today it more frequently reveals itself in failing to react to 

someone else‘s suffering, in refusing to understand others, in insensitivity and in eyes turned away from a silent 

ethical gaze.“ Moral Blindness, bls. 9. 
61 Moral Blindness, bls. 37. 
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vitum af vandanum, en það er auðveldara að aftengja, láta eins og ekkert sé, fremur en að horfast í 

augu við afleiðingar þess að halda áfram að neyta eins og við erum vön. Samkvæmt Donskis gat 

fólk mætt á opinberar aftökur og fylgst með í rólegheitunum því þetta „var ekki alvöru fólk,“ þetta 

voru glæpamenn, óvinir fólksins.62 Aftengingin gerði þeim kleift að rjúfa skilin milli sín og þess 

sem taka átti af lífi, rétt eins og okkur hefur tekist að skilja lifnaðarhætti okkar frá afleiðingum 

þeirra. Þetta er ekki eitthvað sem hefur áhrif á okkur núna, ekki þannig að við getum bent á það, 

heldur er þetta fremur framtíðarógn, seinni tíma vandamál. Og því getum við með hreinni samvisku 

aðskilið okkur frá loftslagsvandanum. Við segjumst hafa áhyggjur, en ekki nóg til að gera eitthvað 

í málunum. Við þurfum þess ekki. Það er þessi aftenging, þetta sinnuleysi einstaklingsins fyrir 

þjáningum náungans, sem Bauman og Donskis skilgreina sem illsku. Samkvæmt þeim getur siðrof 

(e. moral insanity) vel hent þá heilbrigðu og nefna þeir í því samhengi rofið sem getur myndast á 

stríðstímum; þá leiði normalísering ofbeldins og manndrápa til ástands „þar sem fólk hættir að 

bregðast við hryllingi stríðsins.“ 63 Í hinu víðara samhengi fáist að stanslaust áreiti – af hvaða toga 

sem er – eigi á hættu að gera almenning ónæman, hann hætti að bregðast við því.64 

Þessi punktur er athyglisverður sé hann settur í samhengi við loftslagssinnuleysi okkar, en 

höfundar nefna hér jafnframt að „með því að misbeita hinu félagslega ákalli (e. high social 

intonation) eða með því að sá siðferðislegri skelfingu munirðu fyrr eða síðar missa skjót og 

fullnægandi viðbragð frá öðrum þegar þú þarft virkilega á þeim að halda.“65 Þessa staðhæfingu 

mætt vel yfirfæra á íslenska fjölmiðlaorðræðu um loftslagsbreytingar. Við vorum ekki nógu fljót 

að bregðast við þegar færið gafst, og nú er þetta orðið að „Úlfur, úlfur“ vandamáli, þar sem 

almenningur er hættur að heyra ákall vísindamanna og loftslags-aðgerðarsinna um frekari aðgerðir. 

Það er auðveldara að líta undan. 

 

 

 

 

                                                           
62 Moral Blindness, bls. 37. 
63 „It turns out that a ‚healthy and normal person‘ can for a time turn into as much of a moral idiot as a sadistic 

sociopath slowly killing another human being, or one showing no sympathy for a tortured human being‘s suffering. 

One doesn‘t even need clinical terms – moral insanity can befall even the healthy. The routinization of violence and 

killing during war leads to a condition in which people stop responding to war‘s horrors..“ Moral Blindness, bls. 37. 
64 „On the other hand, constant stimuli force people to cease reacting to them, and they pay attention only to some 

more powerful social or informational stimulus.“ Moral Blindness, bls. 37. 
65 Sama rit, bls. 37. 
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1.4 Meginmarkmið ― Hvað, hvernig, af hverju? 
 

Meginmarkmið eftirfarandi rannsóknar er að greina þróun íslenskrar fjölmiðlaumfjöllunar um 

loftslagsbreytingar með tilkomu aukinnar vitneskju almennings um vandann. Hvert er hlutverk 

fjölmiðla? Hvaða áhrif geta þeir haft á „þekkingu“ almennings? Guðni Elísson hefur skoðað 

íslenska afneitunarorðræðu í nokkrum greinum en hér verður að gera skýran greinarmun.66 Í 

eftirfarandi greiningu er ekki leitast eftir að skoða eiginlega efahyggju eða afneitun 

(mælskufræðilega efahyggju), heldur er fremur leitast við að greina viðhorf til loftslagsbreytinga 

sem viðtekinna vísinda í ljósi kenninga Norgaard um loftslagssinnuleysi. Felum við okkur á bakvið 

efasemdarraddir til að staðfesta (loftslags)sinnuleysi okkar? Vissulega er umræðan um 

loftslagsbreytingar „ruglingsleg, þversagnakennd og stjórnlaus“ eins og Guðni bendir á í grein 

sinni, „Nú er úti veður vont“,67 en komandi greining mun þó leitast við að sýna fram á að finna 

megi skýra þræði þegar litið er til mismunandi áhersluþátta í orðræðunni eftir því hvernig 

efnahagsástandið er í þjóðfélaginu hverju sinni. 

Í verki sínu Ruling the Void fjallar Peter Mair um breytt viðhorf almennings til stjórnmála 

í Evrópusambandinu, mun minni áhugi sé fyrir pólítík, meiri uppgjöf, meira sinnuleysi.68 Er þetta 

hluti af vandamálinu hér, þegar litið er til loftslagssinnuleysis? Uppgjöfin, að við treystum ekki 

stjórnmálunum til að hafa áhrif? Samkvæmt Mair er tími flokkspólítíkurinnar liðinn: „Þó að 

flokkarnir séu enn til eru þeir orðnir svo aftengdir frá hinu víðara samfélagi, og eltast við 

samkeppnisform sem er svo merkingarlaust að þeir virðast ekki lengur hæfir til að halda uppi 

lýðræðinu í núverandi mynd.“69 Þetta hafi ekki farið fram hjá kjósendum, það sem meira er; 

almenningur tengi ekki við þetta form yfirvalds (e. sovereignty).70 Þvert á móti megi greina tómlæti 

hjá almenningi gagnvart hinu lýðræðislega kerfi. Stjórnmál og stjórnmálafólk hafi á einhverjum 

tímapunkti hætt að virðast geta haft einhver virkileg áhrif á líf eða stöðu íbúa; mörgum „venjulegum 

þegnum“ þyki þetta sama stjórnmálafólk hreinlega ekki koma málunum við lengur.71 Þessi skoðun 

fær byr undir báða vængi þegar litið er til aðgerðaráætlanna sem stjórnmálafólk gerir í aðdraganda 

                                                           
66 Guðni Elísson, „Efahyggja og afneitun: Ábyrg loftslagsumæða í fjölmiðlafári samtímans“, Ritið, 8/2008, bls. 77-

114. 
67 Guðni Elísson, „Nú er úti veður vont – Gróðurhúsaáhrif og íslensk umræðuhefð“, Ritið 1/2007, bls. 5-44, hér bls. 

11. 
68 Mair, Peter. Ruling the Void – The Hollowing of Western Democracy. Verso, London, 2013. 
69 Ruling the Void, bls. 1. 
70 Sama rit, bls. 2. 
71 „…it is also important to recognize that politics and politicians might simply be deemed irrelevant by many 

ordinary citizens.“ Ruling the Void, bls. 3. 
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loftslagsbreytinga, en hverfa svo frá þegar kjörtímabil þeirra líður undir lok. Þó að það meini vel 

þá vinni stjórnmálafólk einfaldlega aðeins til skamms tíma, ef marka má rök Giandomenico Majone 

sem hélt því fram árið 1996 að hlutur sérfræði-ákvarðanartöku í stefnumyndunarferlinu væri 

mikilvægari en hlutur hinnar pólítísku ákvarðanartöku. Sérfræði-ákvarðanatakan ætti auðveldara 

með að taka langtíma hagsmuni samfélagsins til greina. „Stjórnmálafólk vinni hins vegar aðeins til 

skamms tíma, eða geti aðeins skuldbundið sig til skamms tíma.“72 Stefnumyndun þeirra litist alltaf 

af hinu stutta kjörtímabili sem þeir sitja. Tuttugu ára gömul greining á ástandinu virðist enn eiga 

við í dag, en í hinu íslenska samhengi þarf ekki að kafa djúpt til að greina pólítískt sinnuleysi, 

sérstaklega þegar litið er til stjórnarslita síðustu tveggja ríkisstjórna sem í báðum tilvikum hafa 

orðið vegna spillingamála.73 Þetta eru atburðir sem hafa gert lítið til að ýta undir traust almennings 

á íslenskum stjórnmálum eða að hér verði einhverjar raunverulegar breytingar, eins og sannaðist í 

Alþingiskosningunum sem haldnar voru þann 28. október 2017, þar sem sami flokkur og var 

úthrópaður fyrir spillingu hélt að mestu leyti velli og átti þátt í ríkisstjórnarmynd í lok ársins 2017. 

Ljóst er að hið íslenska stjórnmálaástand var viðkvæmt á þessu tímabili og því er athyglisvert að 

sjá hvaða sess orðræðan um loftslagsbreytingar getur skipað í slíku andrúmslofti, sérstaklega þegar 

tillit er tekið til efnahagslegra þátta. Ýtir þetta upplausnarástand undir vonleysi almennings um að 

nokkuð verði aðhafst í loftslagsmálum? Orðræðugreining milli áratuga gæti gefið einhverjar 

vísbendingar, og því er ekki seinna vænna en að hefjast handa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Ruling the Void, bls. 5. 
73 Er hér átt við Panamaskandalinn árið 2016, þar sem upp komst að nokkrir íslenskir stjórnmálamenn, með Sigmund 

Davíð Gunnlaugsson þáverandi forsætisráðherra fremstan í flokki, áttu aflandsfélög í skattaskjóli. Nánar um málið 

hér: Kári Gylfason, „Félag Sigmundar forsíðufrétt um allan heim“, RÚV, 03.04.16, sótt þann 25.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/felag-sigmundar-forsidufrett-um-allan-heim 

Og Hjalta-málið ári síðar, þar sem Bjarni Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra, var sakaður um að hylma yfir 

mikilvægum gögnum í máli kynferðisbrotamanns, nánar um það hér: Áslaug Karen Jóhannsdóttir, „Atburðarásin sem 

felldi ríkisstjórnina“, Stundin, 15.09.17, sótt þann 25.02.18 af: https://stundin.is/grein/5444/ 

http://www.ruv.is/frett/felag-sigmundar-forsidufrett-um-allan-heim
https://stundin.is/grein/5444/
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2. Loftslagsorðræðan greind milli áratuga  

– Þegar sinnuleysi er ekki það sama og sinnuleysi  

 
Þegar litið er til íslenskar orðræðu um loftslagsbreytingar, væri ekki eðlilegt að gera ráð fyrir því 

að fjölmiðlar fjalli meira um vandann nú en fyrir tíu árum? Vandinn verður jú alltaf brýnni með 

hverju árinu og upplýsingar, rannsóknir og skýrslur vísindamanna eru eftir því. En hvað kemur í 

ljós þegar tölur eru bornar saman milli ára, er mögulegt að greina megi ákveðið loftslagssinnuleysi 

í íslenskri orðræðu um loftslagsbreytingar? Í eftirfarandi greiningarkafla er leitast við að svara 

þessari spurningu með því að skoða íslenska fjölmiðlaorðræðu um efnisflokkinn milli ára í tveimur 

miðlum, Fréttablaðinu og Morgunblaðinu, 2006-07 annars vegar og 2016-17 hins vegar.74 Unnið 

er úr gögnum sem safnað var saman af timarit.is, þar sem leitarorðið ‚loftslagsbreytingar‘ í öllum 

beygingarmyndum var slegið inn fyrir hvert ár. Vert er að taka fram að þetta á við í öllum tilfellum 

um leitarniðurstöður úr Fréttablaðinu, en fyrir árin 2016 og 2017 þurfti að notast við greinasafn 

Morgunblaðsins vegna þess að það er lokað áskriftarblað og þessi ártöl því ekki aðgengileg inn á 

vef landsbókasafnsins, timarit.is.75 Tölfræðileg úrvinnsla í þessum greiningarkafla segir þó aðeins 

hálfa söguna. Vissulega er athyglisvert að sjá hve oft hugtakið kemur fram í öllum 

beygingarmyndum í hverjum miðli, en hér er áherslan lögð á orðræðugreiningu; hvernig orðræðan 

er hverju sinni, hvernig er talað um fyrirbærið, hver talar og í hvaða samhengi. 

Heildarfjöldi leitarniðurstaðna var 758. Fjölmargar leitarniðurstöður féllu utan við 

rannsóknarviðmið en það voru helst kynningar á viðburðum, auglýsingar og efni sem rétt nefndi 

loftslagsbreytingar í framhjáhlaupi án þess að fjalla um þær beint.76 Vel ber að merkja að þær 

niðurstöður eru þó teknar fram í upphafi til að gefa tilfinningu fyrir vægi hugtaksins í orðræðunni 

ár hvert. Greiningin sjálf einbeitir sér hins vegar að sérvöldu efni. Greining tekur fyrir fréttir, 

ritstjórnarpistla og aðsent efni. Fréttir og fréttaskýringar eru flokkaðar saman. Undir ritstjórnarefni 

eru leiðarar, pistlar blaðamanna og pistlahöfunda í bland, viðtöl og samantektir þar sem 

loftslagsbreytingar eru aðalumfjöllunarefnið/koma skýrt við sögu. Í aðsendu efni eru bréf, greinar 

                                                           
74 Þess ber að gæta að gagnaöflun í þessum greiningarkafla hættir 1. nóvember 2017, þar eð umræðan fyrir og eftir 

kosningar árið 2017 er greind ítarlegar í næsta kafla. 
75 Engin leið var til að gera samanburð á niðurstöðum milli leitarsíða, vegna þess að árin 2016 og 2017 eru ekki til á 

timarit.is, og árin 2006 og 2007 eru ekki lengur aðgengileg á greinasafni Morgunblaðsins. Greining skal túlkuð með 

fyrirvara um mögulegar villur, en áherslan er þó lögð á meginþemu ár hvert, ekki nákvæma tölfræði.  
76 Inn í ótengt falla því hvers kyns kynningar og/eða umfjallanir um annað efni þar sem loftslagsbreytingar eru 

nefndar í framhjáhlaupi án þess að vera á nokkurn hátt meginefnið í umfjölluninni/fréttinni/kynningunni/viðtalinu. 

Þessi skipting er óhjákvæmilega huglæg og fer eftir mati höfundar hverju sinni, en skilgreiningin er mikilvæg að því 

leyti að hún gefur tilfinningu fyrir viðhorfi höfundar til efnisins hverju sinni. 
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og athugasemdir frá lesendum, embættismönnum og stjórnmálamönnum. Hver undirkafli tekur 

fyrir eitt ár í senn og hefst á upprifjun um helstu atburði tengda loftslagsbreytingum það árið sem 

og helstu tölfræðinni sem gagnaöflun leiddi af sér.  

Eins og fyrr segir tekur rannsóknin fyrir loftslagsumræðuna í Morgunblaðinu en þó er 

veigamiklum hluta sleppt sem er vert að nefna, en það er umræðan sem birtist í Lesbók 

Morgunblaðsins. Þar koma loftslagsbreytingar alls 14 sinnum fram árið 2006 og 17 sinnum árið 

2007. Verður hér stiklað á stóru um þau skrif og um leið útskýrt hverju þeim er sleppt úr 

leitarúrtakinu í þessari rannsókn, en nokkrar ástæður liggja að baki. Í fyrsta lagi var Lesbókin lögð 

niður eftir árið 2009 og því hefði það skekkt greiningarniðurstöður að hafa úrtak í fyrri hluta 

greiningar, árin 2006 og 2007, sem er ekki til staðar í þeim seinni, árin 2016 og 2017. Í öðru lagi 

er þetta umræða sem hefur þegar verið tekin ítarlega fyrir í hinu akademíska samhengi, en Guðni 

Elísson verið ötull í skrifum sínum um íslenska afneitunarorðræðu og þar er eftirfarandi umræða 

greind ítarlega.77 Hér er nánar tiltekið átt við hina pólítísku loftslagsumræðu þar sem pólarnir tveir 

mætast – afneitunarsinnar og aðgerðarsinnar, en þetta er einmitt sú tegund umræðunnar sem hefur 

kannski fengið mesta umfjöllun hingað til, eins og Leo Barasi bendir á og var jafnframt rakið í 

inngangi hér að framan.78 Hæst ber á þeim sem hafa nú þegar sterka skoðun á málefninu. Í tilfelli 

Lesbókarinnar er helst átt við ritdeilur Guðna Elíssonar við Hannes Hólmstein Gissurarson á 

árunum 2006-2007, en segja má að þeir kristalli staðalímyndir hinna andstæðu póla í umræðunni, 

Guðni verandi mikill loftslagsaðgerðarsinni á meðan að Hannes er þekktari fyrir afneitunarorðræðu 

á grundvelli hins frjálsa markaðar.79 Skrif Guðna vöktu marga til vitundar um málefni 

loftslagsmála, og sú umræða á veigamikinn sess í myndun loftslagsumræðunnar eins og hún lagði 

                                                           
77 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar: Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, Ritið, 1/2011, 

bls. 91-136; „Nú er úti veður vont – Gróðurhúsaáhrif og íslensk umræðuhefð“, Ritið 1/2007, bls. 5-44; „Efahyggja og 

afneitun: Ábyrg loftslagsumæða í fjölmiðlafári samtímans“, Ritið, 8/2008, bls. 77-114; „Vekjum ekki sofandi dreka: 

Loftslagsmál, pólítísk umræða og olíuleit á íslenska landgrunninu“, Tímarit Máls og menningar, 72 (4)/2011, bls. 8-

23. 
78 The Climate Majority, inngangur, bls. 4. 
79 Upphaflegar greinar Guðna og ritdeilur við Hannes Hólmstein sem þeim fylgdu má finna í eftirfarandi tímaröð:  

Guðni Elísson, „Stendur Sjálfstæðisflokknum ógn af umhverfisvernd?“ Lesbók Morgunblaðsins, 15.07.06, bls. 8-9; 

Guðni Elísson, „Með lögum skal landi sökkva“, Lesbók Morgunblaðsins, 14.10.06, bls. 8-10; Guðni Elísson, 

„Pólítískur rangtrúnaður og Björn Lomborg“, Lesbók Morgunblaðsins, 29.09.07, bls. 2; Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson, „Er heimurinn enn að farast“, Lesbók Morgunblaðsins, 06.10.07, bls. 16; Guðni Elísson, „Hannes gegn 

heiminum“, Lesbók Morgunblaðsins, 20.10.07, bls. 16; Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Guðni gegn gagnrýninni 

hugsun“, Lesbók Morgunblaðsins, 27.10.07, bls. 16; Guðni Elísson, „Exxon-málpíur og vatnsmelónufræði“, Lesbók 

Morgunblaðsins, 10.11.07, bls. 12-13; Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Afhjúpun Guðna Elíssonar“, Lesbók 

Morgunblaðsins, 15.12.07, bls. 12-13; Guðni Elísson, „Inn og út um gluggann“, Lesbók Morgunblaðsins, 22.12.07, 

bls. 10. 
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sig í íslenskum miðlum, þó henni sé sleppt hér.80 Þannig lýsti Dofri Hermannson því árið 2006 

hvernig:  

Guðni Elísson hóf umræðu um umhverfismál hér í Lesbók í júlí sem enn vindur upp á sig. Guðni spurði hvers 

vegna vinstrimenn virtust einoka umhverfisumræðuna og sjálfstæðismaðurinn Illugi Gunnarsson brást þegar 

við með grein um hægri græna. Kolbrún Bergþórsdóttir Vinstri grænum svaraði Illuga og nú er komið að 

Samfylkingunni að lýsa sinni leið í umhverfismálum, leið jafnaðarmanna.81  

Þetta var því veigamikil umræða sem þessi ritgerð er sér meðvituð um, en eins og hefur þegar verið 

tekið fram í inngangi hér að framan þá er það ekki þessi tegund af umræðu sem er hér til greiningar. 

Greiningin hér leitast við að skoða meðalveginn, hvernig hefðbundnir fjölmiðlar fjölluðu um 

loftslagsbreytingar, hver birtingarmynd þeirra var í daglegri umræðu og hvað hinn almenni lesandi 

hafði að segja um loftslagsbreytingar.  

Úrtakið er afmarkað við tvö stærstu fréttablöð landsins í þessari orðræðugreiningu, 

Morgunblaðið og Fréttablaðið. Það er vert að taka fram að samanburður á þessum tveimur miðlum 

er ekki ætlað að fylla í allar eyður eða svara fyrir alla íslenska fjölmiðlaumfjöllun á þessum tíma, 

heldur einfaldlega að varpa ljósi á almenna orðræðu í fréttamiðlum um loftslagsbreytingar á hvoru 

tímabili fyrir sig. Hverjar voru megináherslurnar, hvaða stef voru leiðandi og hvað var 

fyrirferðarminna? Það sem stendur hér upp úr er munurinn sem greina má milli áratuga.  

 

Mynd 1. 

Á fyrra tímabilinu, milli 2006 og 2007 má greina beina orðræðu um loftslagsbreytingar, 

skoðanaskipti, pistla, fréttir, útskýringar og ákall eftir aðgerðum. Í Fréttablaðinu koma 

                                                           
 80 Gunnar Hrafn Jónsson, „Heimur hlýnandi fer“, Lesbók Morgunblaðsins, 26.08.06, bls. 8-9; Gunnar Hrafn 

Jónsson, „Er hægt að vera hægri og grænn?“ Lesbók Morgunblaðsins, 09.09.06, bls. 4-5; Dofri Hermannson, „Græna 

þungamiðjan“, Lesbók Morgunblaðsins, 30.09.06 bls. 8-9; Vésteinn Lúðvíksson, „‘Græðgin er góð,‘ sagði Gordon 

Gekko“, Lesbók Morgunblaðsins 06.01.2007, bls. 4-5; Ari Trausti Gumundsson, „Umhverfisbábiljur“, Lesbók 

Morgunblaðsins, 13.10.07, bls. 13. 
81 Dofri Hermannson, „Græna þungamiðjan“, Lesbók Morgunblaðsins, 30.09.06 bls. 8-9. 
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loftslagsbreytingar fram 46 sinnum árið 2006 og 121 sinnum ári síðar. Í Morgunblaðinu er 

umfjöllun nánast helmingi meiri, eða 141 skipti árið 2006 og 255 árið 2007. Umræðan er því mikil, 

og sérstaklega er hún fyrirferðarmikil í Morgunblaðinu. Það verður þó ákveðið hrun í umfjöllunni 

milli ára og tíu árum síðar er orðræðan öðruvísi, lúmskari. Loftslagsbreytingar eru nefndar 46 

sinnum í Fréttablaðinu, bæði árið 2016 og 2017. Svipaðar tölur eru upp á teningunum hjá 

Morgunblaðinu, eða 54 skipti árið 2016 og 49 árið 2017. Þetta er nefnt óbeint, ef þetta er nefnt yfir 

höfuð. Helst birta báðir miðlar auglýsingar um málstofur, fyrirlestra og listasýningar tengdar 

loftslagsbreytingum, en það er minna um beina umfjöllun á síðum blaðanna. Listamenn halda 

listasýningar sem eru innblásnar af loftslagsbreytingum en bein umræða lætur minna fyrir sér fara, 

nema í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum þegar ljóst var að afneitunarsinni og 

popúlisti gæti mögulega orðið næsti forseti Bandaríkjanna. Trump hristir upp í almenningi, en 

hvernig má útskýra sinnuleysið í millitíðinni? 

 

Dreifing umfjöllunar milli áratuga. Mun meiri almenna umræðu (ritstjórnar-, fréttaefni og aðsent efni) má sjá árin 

2006 og 2007 miðað við 2016 og 2017: aðeins 19.16% (FBL) og 16.92% (MBL) efnis er ótengt á fyrra tímabili 

miðað við 35.87% (FBL) og 32.04% (MBL) ótengds efnis á því seinna. Nefnum við í framhjáhlaupi nú, það sem við 

ræddum af alvöru fyrir tíu árum? 

 

Ljóst er að það hefur orðið einhver uppgjöf. Athyglisvert er að skoða hvort efnahagsmál hafi 

eitthvað að segja, en ljóst er að umræðan um loftslagsbreytingar nær hámarki árið 2007, um sama 

leyti og íslenska góðærið nær sínu. En hvað gerist svo í millitíðinni, er það efnahagshrunið og 

afleiðingar þess? Ein kenning er að áherslan í íslensku samfélagi eftir hrun hafi tekið eiginhagsmuni 

fram yfir almannaheill. Í því samhengi má spyrja hvort viðhorfið verði slíkt að almenningur verði 

að bjarga því sem bjarga megi núna, og langtímaafleiðingar loftslagsbreytinga falli í skuggann? Í 
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þessu viðhorfi má greina skýr merki loftslagssinnuleysis, en misskilningurinn hér felst í því að 

loftslagsbreytingar fara ekki neitt þó umræðan minnki. 

Í greiningu Kari Norgaard á viðhorfum íbúa Bygdaby til loftslagsbreytinga kemur í ljós að 

þeir „vissu um hlýnun jarðar, en innlimuðu þessa þekkingu ekki inn í sitt daglega líf.“82 Þeir gerðu 

fremur lítið úr málunum eða forðuðust umræðuefnið. Þessa þöggun túlkar Norgaard sem afneitun, 

en hún bendir réttilega á að vandinn eigi sér ekki aðeins sálfræðilega skýringu. Í tilfelli Norðmanna 

má einnig rekja afneitunina til efnahagslegrar stöðu landsins; þeir eigi erfitt með að viðurkenna að 

auðlindir þeirra mengi, en það vill svo til að auður þeirra er að miklu leyti tilkominn vegna olíu- 

og gasauðlinda þeirra, sem er einn helsti orsakavaldur loftslagsbreytinga af manna völdum.83 Guðni 

Elísson er á svipaðri skoðun í grein sinni, „Dómsdagsklukkan tifar“, en hann segir: „Í samfélagi 

sem reiðir sig á jarðefnaeldsneyti og þar sem sóun á orku er talin til marks um velgengni er erfitt 

að horfast í augu við allt það sem ógnar lofsungnu lífsmynstri Vesturlandabúa og dregur úr neyslu 

þeirra um hríð.“84 En hvaða vísbendingar getur breytt fjölmiðlaumfjöllun gefið um stöðu mála? 

Komandi greining skoðar fjölmiðla sem mikilvægan vettvang pólítískrar ímyndasköpunar 

og rifjar upp í því samhengi kenningu Foucault um þekkingu og vald.85 Hér er litið til valds 

fjölmiðla til að stýra umræðunni; hvernig mynd er máluð af Íslandi á hinum alþjóðlega vettvangi 

baráttunnar um loftslagsbreytingar? Árin 2006 og 2007 var „blússandi“ góðæri, og þá urðu 

Íslendingar fordæmi annarra þjóða í baráttunni við loftslagsbreytingar. Aðrar þjóðir litu til okkar, 

við vissum best, gátum mest. Ímyndarsköpun Íslendinga hélst í hendur við útrásina og féll með 

henni í hruninu.86 Þá fórum við að líta inn á við og þátttakan í alþjóðlegri baráttu gegn 

loftslagsbreytingum víkur fyrir enduruppbyggingu hins íslenska samfélags eftir hrun bankanna. Í 

                                                           
82 „People in Bygdaby did know about global warming, but they did not integrate this knowledge into everyday life.“ 

Norgaard, Kari Marie, Living in Denial – Climate Change, Emotions, and Everyday Life, The MIT Press, 

Cambridge, 2011, bls. 4. 
83 „Norway is one of the nations of the world that has benefitted most from oil production. It is important to 

understand not only that Norway is one of the world’s richest countries, but that oil and gas have played a significant 

role in generating that wealth.“ Norgaard, bls. 9. 
84 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar: Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, Ritið, 1/2011, 

bls. 91-136, hér bls. 92-93. 
85 Brown, Wendy. „Power after Foucault“, The Oxford Handbook of Political theory, ritstj. John S. Dryzek, Bonnie 

Honig, Anne Phillips, Oxford University Press, 2006, bls. 66. 
86 „[O]rðræðan um ímynd Íslands varð mjög fyrirferðarmikil í aðdraganda bankahrunsins. Hugmyndir um sérstöðu 

og ágæti okkar Íslendinga urðu áberandi á „góðæristímanum“ og áttu eflaust sinn þátt í því að stór hluti þjóðarinnar 

varð sleginn eins konar blindu á hættumerki og hve móttökuskilyrði fyrir hvers konar aðvaranir og gagnrýni voru 

slæm.“ Sjá: „Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir“, Rannsóknarnefnd Alþingis, 8. 

bindi, ritstj. Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir, Tryggvi Gunnarsson, Rannsóknarnefnd Alþingis samkvæmt 

lögum nr. 142/2008 um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna og tengdra atburða, Reykjavík, 

2010, bls. 194. 



23 
 

þessu samhengi eru þáttur og ábyrgð fjölmiðla í mótun orðræðunnar mikil, eða eins og Auður 

Örlygsdóttir bendir á í orðræðugreiningu um annað hitamál í samtímanum: „Ekki er um einhliða 

ímyndasköpun að ræða heldur eru fjölmiðlar, líkt og tungumálið sjálft, vettvangur átaka um það 

sem telst „rétt“ hverju sinni, þær hugmyndir sem við höfum um okkur sjálf og aðra innan 

samfélagsins og þá hugmyndafræði sem viðtekin er á hverjum tíma fyrir sig.“87  

Þegar litið er til hinnar íslensku orðræðu telur Guðni Elísson strax árið 2008 að fjölmiðlar 

hafi brugðist í miðlun sinni á upplýsingum um vá loftslagsbreytinga til almennings: „Umfjöllun 

þeirra birtist ýmist í dómsdagsfréttum eða svokölluðu jafnvægi í fréttaflutningi, en hvorttveggja er 

til þess fallið að drepa umræðunni á dreif í stað þess að birta sem sannasta mynd af 

loftslagsvísindum í reynd.“88 Þetta er vandi sem Leo Barasi hefur einnig haft orð á, en samkvæmt 

honum er lítil áhersla lögð á almenna umfjöllun um loftslagsbreytingar, bæði vegna þess hve 

fjarlægar þær eru látnar virðast, en staðalímyndin af hægri þróun þeirra eigi einnig þátt í að gera 

almenningi erfitt um vik að finna sig knúinn til aðgerða.89 Þá felist sinnuleysi vestrænna þjóða í því 

hve „margir íbúar efnaðari þjóða freistast til að hætta að velta sér upp úr loftslagsbreytingum vegna 

þess að þær virðast vera vandi sem muni ekki snerta þá persónulega.“90 Það er auðveldara að líta 

undan þegar það er ekki heima hjá okkur sem er að kvikna í heldur í einhverri annarri heimsálfu. 

Við lítum okkur alltaf nær.  

„Vegna þess hvernig mannleg sálfræði stillir fólk inn á hættur sem eru tafarlausar og hafa 

bein áhrif á það og þeirra nánustu hefur ríkjandi birtingarmynd loftslagsbreytinga sem fjarlægrar 

ógnar boðið upp á enn eina afsökun til að fresta því að velta sér upp úr þeim.“ 91 Sú birtingarmynd 

vandans er vissulega til staðar, en í komandi orðræðugreiningu verður þó umfram allt litið til 

afvegaleiðingar umræðunnar. Greining leiðir í ljós hvort fjölmiðlar hafi mögulega kaffært 

umræðunni um loftslagsbreytingar á áratugnum sem líður frá 2006 til 2017; umræðan hafi öll færst 

á innviði hins íslenska samfélags á krepputímum, efnahagslegan vanda og íslensk stjórnmál – í stað 

loftslagsbreytinga sem alþjóðlegs vanda.  

                                                           
87 Auður Örlygsdóttir, Hulunni svipt. Orðræðugreining á umfjöllun um „bannið gegn búrkunni“ í frönskum 

fjölmiðlum, Lokaverkefni til MA-gráðu í alþjóðasamskiptum, september 2011, bls. 55, sótt af: 

http://hdl.handle.net/1946/10075  
88 Guðni Elísson, „Efahyggja og afneitun: Ábyrg loftslagsumæða í fjölmiðlafári samtímans“, Ritið, 8/2008, bls. 77-

114, hér bls. 78. 
89 The Climate Majority, 5. kafli, bls. 17 af 24. 
90 „But even more than for any of those other threats, many people in richer countries are tempted to put climate 

change out of their minds because it seems like a problem that will not affect them directly.“ The Climate Majority, 

5. kafli, bls. 18 af 24. 
91 Sama rit, 5. kafli, bls. 18 af 24. 

http://hdl.handle.net/1946/10075
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Ábyrgð fjölmiðla liggur að einhverju leyti í þekkingarfræðilegum vanda sem rekja má til 

kenningar Michel Foucault um þekkingu og vald. Samkvæmt Foucault er vald ekki aðeins eitthvað 

sem má tengja við hið hefðbundna yfirvald; þvert á móti sé því viðhaldið með stöðlum sem við 

setjum okkur sjálf gegnum almenna orðræðu, orð og myndir.92 Hér er átt við stigveldið milli þess 

einstaklings sem býr við þau forréttindi að þurfa ekki að velta vandanum of mikið fyrir sér, og þess 

sem verður að takast á við hann, því hann hefur ekki annarra kosta völ. Forréttindi vestrænna ríkja 

eru hér í lykilhlutverki, en það eru jafnframt þessi sömu forréttindi sem fjölmiðlar virðast vilja 

viðhalda og þar með ýta undir í orðræðu sinni, á fremur ábyrgðarlausan hátt; neyðin verði mest í 

þróunarlöndum, ekki hjá okkur. Ýktustu veðurafbrigðin verði á suðurhveli jarðar, ekki hjá okkur. 

Allt verði þetta langt frá okkur. Þessi áhersla á að staðsetja vandann annars staðar, helst hjá 

þróunarríkjum, yfirfærir ábyrgð okkar. Valdið er hjá þeim sem getur smíðað orðræðuna eftir eigin 

höfði. En hvernig var umfjöllunin? Hefjumst handa á árunum 2006 og 2007. 

  

2.1 2006 og 2007  

― Góðærið: Sérstaða Íslands og hagfræði loftslagsbreytinga 
 

„Með því að vinna saman og hrinda í framkvæmd skilvirkum og tafarlausum 

aðgerðum geta ríkisstjórnir, fyrirtæki og einstaklingar tryggt lífskjör okkar og 

hagvöxt í framtíðinni. Þessu tækifæri megum við ekki kasta á glæ. Framtíð barna 

okkar er komin undir þeim ákvörðunum sem við tökum nú.“93 

Nicholas Stern, 31. október 2006 

 

Það eru ákveðnar áherslur sem standa fljótt upp úr í íslenskri orðræðu um loftslagsbreytingar á 

árunum 2006 og 2007. Hér er leitast við að rekja þær áherslur án þess þó að ráðskast um of með 

raunverulega uppbyggingu umræðunnar en hætta er á, þegar meginþemu innan orðræðunnar eru 

greind, að höfundur endurtúlki atburðarrásina eftir eigin höfði.94 Hér er fremur leitast við að greina 

meginþræði umræðunnar, án þess að rekja hana um of í línulegri endursögn. Þetta er því hvorki 

fullkomin endursögn né sagnfræðileg rannsókn heldur menningarfræðileg orðræðugreining með 

                                                           
92 „If power operates through norms, and not only through law and force, and if norms are borne by words, images, 

and the built environment, then popular discourses, market interpellations, and spatial organization are as much a 

vehicle for power as are troops, bosses, prime ministers, or police.“ Sjá: Brown, Wendy. „Power after Foucault”, The 

Oxford Handbook of Political theory, ritstj. John S. Dryzek, Bonnie Honig og Anne Phillips, Oxford University 

Press, 2006, bls. 66. 
93 „Hagfræði loftslagsbreytinga“, Morgunblaðið, 31.10.06, bls. 27. 
94 „Cherry picking, suppressing evidence, or the fallacy of incomplete evidence is the act of pointing to individual 

cases or data that seem to confirm a particular position, while ignoring a significant portion of related cases or data 

that may contradict that position.“ „Cherry Picking“, Wikipedia, sótt þann 29.01.18 af: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking
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það markmið að greina ólíkar birtingarmyndir loftslagssinnuleysisins sem greina má í íslenskri 

loftslagsumræðu. Nokkrir meginþættir komu alltaf upp aftur í gagnaöflun, og verða þeir raktir hér 

milli tímabila en fyrst er þó vert að rifja upp hvað bar hæst á góma í íslenskri fjölmiðlaumræðu um 

loftslagsbreytingar á árunum 2006 og 2007.  

Árið 2006 er helst þrennt sem stendur upp úr: Til að byrja með er það hin mikla umræða 

sem er þegar í gangi um íslenska stóriðju og afleiðingar hennar, bæði fyrir umhverfið og fyrir 

auðlindanýtingu okkar. Því næst er það birting hinnar bresku Stern-skýrslu sem hristir aðeins upp 

í umræðunni og vekur almenning til vitundar um þann alvarlega vanda sem blasir við, en í henni 

kom fram að áhrif loftslagsbreytinga voru töluvert alvarlegri en áður var talið. Loks er það norræna 

samráðsþingið sem haldið er á Íslandi og setur Íslendinga í þær stellingar sem einkenna innlenda 

orðræðu árið 2007, þar sem þeir eru orðnir að fordæmi annarra þjóða í baráttunni við 

loftslagsbreytingar. Árið 2007 verður mikil aukning í umfjöllun Fréttablaðsins og Morgunblaðsins 

um loftslagsbreytingar, hún tvöfaldast nánast milli ára. Fréttablaðið fer úr 46 leitarniðurstöðum í 

121, og Morgunblaðið úr 141 í 255. Bæði er það eflaust vegna þess hve ötull Ólafur Ragnar 

Grímsson er að minna okkur á mikilvægi loftslagsbreytinga, en einnig er það IPCC skýrslan, 

skýrsla loftslagsráðs Sameinuðu Þjóðanna, sem hvetur almenning og stjórnvöld til aðgerða. Nú 

verði að gera eitthvað. En hvernig er raunverulega fjallað um vandann? 

Áherslan í ársbyrjun 2006 í Morgunblaðinu er sem fyrr segir á stóriðju og áliðjan er þar í 

aðalhlutverki.95 Þar fer mikið fyrir umræðu um hvort áliðjan beri ekki af sér efnahagslegan 

ávinning. Hún er, af einum pistlahöfundi, talin bæði jákvæð „fyrir íslenskt umhverfi og íslenskan 

efnahag.“96 Tryggvi Felixson fjallar hins vegar um „óheppilega stóriðju“ í samnefndu viðtali sem 

tekið er af Sigríði Víðis Jónsdóttur.97 Þar segir hann meðal annars að „skammtímagræðgi á Íslandi 

þyrfti að víkja fyrir langtímahugsun. Stóriðja með náttúruspjöllum væri ekki nauðsynleg auðugri 

þjóð.“ Athyglisvert er að hann nefnir þetta í hinu efnahagslega samhengi. Rökin eru að við séum 

nú þegar auðug þjóð, enda er þetta á tímum mikils uppgangs í hinu efnahagslega lífi. Það sem er 

helst mikilvægt að staldra við er að alltaf er komið inn á efnahagslegan ávinning af því að berjast 

gegn loftslagsbreytingum, nú eða efnahagslegt tap sem fylgir því að gera ekkert.  

                                                           
95 Sjá aðsenda grein Hjörleifs Guttormssonar þar sem hann talar gegn álæðinu: Hjörleifur Guttormsson, „Íslenska 

álæðið og loftslagsbreytingar“, Morgunblaðið, 17.02.06, bls. 28. Er honum svarað nokkrum dögum síðar af Jakobi 

Björnssyni, sem þvert á móti telur álvinnslu vera jákvæða fyrir íslenskt umhverfi og íslenskan efnahag: Jakob 

Björnsson, „Álvinnsla hér dregur úr styrk koltvísýrings“, Morgunblaðið, 27.02.06, bls. 42. 
96 Jakob Björnsson, „Álvinnsla hér dregur úr styrk koltvísýrings“, Morgunblaðið, 27.02.06, bls. 42. 
97 Sigríður Víðis Jónsdóttir, „Óheppileg stóriðja“, Morgunblaðið, 19.03.06, bls. 10. 
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Í hinu íslenska samhengi sést helst hvernig þetta birtist í umfjöllun um gríðarleg 

viðskiptatækifæri sem loftslagsbreytingar gátu falið í sér fyrir Íslendinga. Orðræðan árið 2006 er 

eftir því. Sigríður Anna Þórðardóttir lagði áherslu á „sérstöðu Íslendinga“ með tilliti til hreinnar 

orkunýtingar á fundi OECD um umhverfismál.98 Fyrirsagnir í Morgunblaðinu sem fjölluðu um 

loftslagsbreytingar komu margar inn á þennan vinkil og það sem „við“ Íslendingar, værum að gera 

rétt; hrein orkunýting verður svar Íslands við loftslagsvandanum. „Jarðhiti gæti leyst úr orkuþörf 

allt að 600 milljóna manna.“99 Þá er einnig tilhneiging hjá Morgunblaðinu til að beina sjónum að 

því hvernig megi græða á loftslagasvandanum, eins og sést í viðtali Baldurs Arnarsonar við Dr. 

Rattan Lal, þar sem þeir ræða m.a. um „ávinning viðskipta með kolefniskvóta.“100 Það er efnið sem 

fyrirsögnin leggur áherslu á. Áherslan er ekki sett á mannúðleg sjónarmið, að þetta bjargi 

mannslífum, bæti umhverfið, eða að áframhaldandi kolefnislosun jafngildi eyðileggingu 

náttúruauðlinda. Sá póll er þó tekinn í hæðina í umfjöllun Fréttablaðsins um sama efni, fyrirsögnin 

er „Bæta landheilsu jarðar“ og orðræðan einbeitir sér að vandanum sem slíkum, fréttin hefst til að 

mynda á þeirri staðhæfingu að loftslagsbreytingar séu af manna völdum. 101 En í Morgunblaðinu er 

áherslan sett á hvernig við getum grætt. Fréttablaðið á það kannski til að vera hlutlausari í 

umfjöllun sinni á köflum, en þar eiga blaðamenn einnig til að að sveigja umræðunni í hag 

Íslendinga. Þann 12. maí birtist frétt með fyrirsögninni „Hlýnun jarðar í brennidepli“ en áherslan 

er þó öll á framtak Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta íslands og hvernig hann hefur beitt sér fyrir 

„samræðum áhrifafólks, vísindamanna og sérfræðinga.“102 Áherslan er hér ekki á átakið sjálft, 

málefnið loftslagsbreytingar heldur manninn á bak við átakið. Þetta er tekið upp aftur í næstu frétt 

sem Fréttablaðið birtir um loftslagsbreytingar þann 14. júní, þar sem sagt er frá samstarfsverkefni 

Háskóla Íslands við Columbia háskóla.103 Áherslan er lögð á Ólaf Ragnar, sem og framúrskarandi 

árangur íslenskra vísindamanna sem samkvæmt fyrirsögn „þróa byltingarkennda aðferð“ sem 

forsetinn „bindur miklar vonir við.“ Orðræðan er athyglisverð. Hér er mögulega komin tækni sem 

gæti „gjörbylt […] stöðu mannkyns í glímunni við loftslagsbreytingar.“ Það sem fæst út úr þessu 

er að þetta er á færi Íslendinga. Þetta setur tóninn fyrir orðræðuna sem greina má út árið, og 2007 

líka, að við – Íslendingar – getum hreinlega bjargað heiminum. Að þessu vinna íslenskir 

                                                           
98 „Áhersla á mikilvægi eignarréttar“, Morgunblaðið, 05.04.06, bls. 9. 
99 „Jarðhiti gæti leyst úr orkuþörf allt að 600 milljóna manna“, Morgunblaðið, 12.05.06, bls. 11. 
100 Baldur Arnarsson, „Koltvísýringur ónýtt auðlind“, Morgunblaðið, 12.05.06, bls. 30. 
101 Sigríður D. Guðmundsdóttir, „Bæta landheilsu jarðar“, Fréttablaðið, 11.05.06, bls. 18. 
102 „Hlýnun jarðar í brennidepli“, Fréttablaðið, 12.05.06, bls. 6. 
103 „Þróa byltingarkennda aðferð“, Fréttablaðið, 14.06.06, bls. 1. 
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sérfræðingar í samstarfi við Columbia háskóla og aftur birtist þessi jákvæða afstaða til íslenskra 

vísindamanna í nánari umfjöllun sama tölublaðs um efnið, þar sem íslenskir vísindamenn eru sagðir 

„í fararbroddi.“104 

Alþjóðlegt samráðsþing um loftlagsbreytingar hófst í Reykjavík 12. júní 2006 og finna má 

umfjöllun um þingið á forsíðu Morgunblaðsins sama dag. Orðræðan í kringum þingið er sú að við 

verðum að gera eitthvað núna, „nauðsynlegt [er] að íbúar jarðarinnar horfist í augu við 

loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra því þær verða ógnvænlegri ef þeir grípa ekki nú þegar í 

taumana.“105 Athygli er beint að gríðarlegri fjölgun sem gæti orðið á flóttamönnum af 

umhverfisástæðum, þeir gætu orðið 150 milljónir árið 2050, og það vegna loftslagsbreytinga.  

Ábyrgðin liggur hjá okkur, en samt ógnar hlýnunin þeim allra fátækustu.106 Þessi orðræða 

er varasöm að því leyti að henni tekst að fjarlæga vandann frá okkur, hinum vestrænu þjóðum, eins 

og Barasi nefndi hér að ofan; ef vandinn er helst áþreifanlegur hjá þróunarríkjum er auðveldara að 

líta undan, þetta kemur okkur ekki við beint. Í þessu samhengi er vert að staldra aftur við ábyrgð 

fjölmiðla, sérstaklega þegar litið er til þessarar áherslumyndinar. Hún er ekki handahófskennd, 

heldur hluti af innbyggðri hugmyndafræði sem er ráðandi á Íslandi á þessum árum: góðærið er í 

hámarki og viðhorf Íslendinga eftir því, við höfum það frábært og við getum allt. Eins og nefnt er 

í rannsóknarskýrslu Alþingis um orsakir og afleiðingar hrunsins var „[o]rðræðan í kringum íslensku 

útrásina […] oftar en ekki á þann veg að Íslendingar væru að fara nýjar leiðir í rekstri, drifnir áfram 

af frumkvöðlamenningu. Þeir kæmu auga á tækifæri sem aðrir sæju ekki og áherslan væri á 

sköpunarkraftinn og frumkvöðlasýn.“107 Þessa áherslu má einnig greina í baráttu Íslendinga við 

loftslagsbreytingar. 

 Í stað þess að fjalla ítarlegar um hinn alþjóðlega vanda sem fylgir loftslagsbreytingum 

leggur Morgunblaðið áherslu á viðskiptatækifæri Íslands í þessu samhengi: „Áhugi erlendra aðila 

á rannsóknum Íslendinga á sviði endurnýjanlegra orkugjafa var staðfestur í vikunni á Samráðsþingi 

um loftslagsbreytingar”, segir í frétt hvers titill einn og sér er nógu leiðandi: „Margar leiðir að 

takmarkinu.“108 Fjallað er um takmörk, margar leiðir, ávinninginn, hvernig megi græða. 

Fréttablaðið gengur einnig inn í þessa orðræðu. Heilsíðufrásögn um samráðsþingið hefst á þeim 

                                                           
104 Svavar Hávarsson, „Mikilvægur áfangi fyrir Háskóla Íslands“, Fréttablaðið, 14.06.06, bls. 10. 
105 Unnur H. Jóhannsdóttir, „150 milljónir manna á flótta vegna loftslagsbreytinga árið 2050“, viðtal við dr. Rajendra 

K. Pauchari, Morgunblaðið, 22.09.06, bls. 22-23. 
106 „Hlýnunin ógnar þeim allra fátækustu“, Morgunblaðið, 14.06.06, bls. 24-25. 
107 „Aðdgragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir“, bls. 95. 
108„Margar leiðir að takmarkinu“, Morgunblaðið, 19.06.06, bls. 18. 
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orðum að „þungamiðja umræðunnar um sjálfbæra þróun [hafi færst] til Íslands í liðinni viku en 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hefur beitt sér fyrir samráði áhugafólks, vísindamanna og 

sérfræðinga í loftslagsbreytingum og að tengja Ísland við lausnir á því sviði.“109 Enn er hamrað á 

mikilvægi Íslands í lausnamyndun, talað er um „íslensku leiðina“ og hvernig Íslendingar kippi sér 

til dæmis ekki upp við vetnisknúna strætisvagna. Það sem okkur þyki hins vegar svo eðlilegt gæti 

gert gæfumuninn í baráttunni við loftslagsbreytingar, og því þurfum við að vera heiminum ákveðið 

fordæmi.110 Þetta er orðræða sem Ólafur Ragnar gengur ítrekað inn í og sem greina má í leiðandi 

spurningum blaðamanna:  

Inntur eftir þeim fjárhagslega ávinningi sem gæti falist í útflutningi Íslendinga á tæknikunnáttu í 

orkugeiranum sagðist Ólafur Ragnar hafa notað forsetaembættið til að leiða saman fjárfesta, vísindamenn og 

ráðamenn. „Staða þjóða á okkar tímum í veröldinni mótast fyrst og fremst af því hvað þær hafa fram að færa, 

ekki af efnahagslegum styrk eða herafla. Á þessu sviði í orkumálunum, sérstaklega á sviði jarðhitans og 

endurnýjanlegrar orku, hafa Íslendingar meira fram að færa en flestar aðrar þjóðir. Það forskot getur ekki 

aðeins skilað okkur orðspori heldur einnig skapað stórkostleg fjárhagsleg tækifæri. 111 

Ekki nóg með stórkostleg fjárhagsleg tækifæri Íslands heldur leggur Ólafur Ragnar ítrekað mikla 

áherslu á „gildi norðursins“ í baráttunni við loftslagsbreytingar.112 Hann vill staðsetja Íslendinga 

fremsta í flokki, enda er mikið fjallað um sérstöðu Íslands og hreina orkunotkun hér á landi.113 

Báðir miðlar koma inn á þennan vinkil, en Fréttablaðið lýsir því hvernig Ólafur Ragnar „flutti 

erindi […] um árangur Íslands í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og vilja íslenskra stjórnvalda, 

fyrirtækja, stofnana og einstaklinga til að miðla þeirri þekkingu til annarra þjóða.“114 Það sem er 

athyglisvert við þessa orðræðu er samhengið sem hún fæðist inn í, hið íslenska góðæri og útrásina 

sem því fylgdi, en Ólafur Ragnar hefur verið kallaður sendiherra íslensku útrásarinnar á þessum 

tíma.115 Því er athyglisvert í samhengi loftslagsbreytinga-orðræðunnar að sjá fréttaljósmynd af 

honum með Björgólfi Thor Björgólfssyni auðkýfingi og Ólafi Elíassyni myndlistarmanni þar sem 

þeir „ræða loftslagsbreytingar“.116 Þeir eru valdsmannslegir að sjá, og segja má að fjölmiðlar stilli 

þeim upp sem einstaklingunum sem hafa svörin. Auðkýfingar verða bjargvættir okkar, þar sem þeir 

                                                           
109 Svavar Hávarsson, „Jörðin þvegin upp úr svörtum sandi“, Fréttablaðið, 18.06.06, bls. 24. 
110 Sama rit. 
111 „Getur skapað stórkostleg fjárhagsleg tækifæri“, Morgunblaðið, 24.08.06, bls. 10. 
112 „Þróun mála í norðrinu hefur mikil áhrif“, Morgunblaðið, 06.10.06, bls. 4. 
113 Friðrik Ársælsson, „Ísland hefur rutt braut vistvænnar orkunýtingar“, Morgunblaðið, 16.10.06, bls. 24-25. 
114 „Forseta Íslands veitt verðlaun“, Fréttablaðið, 25.09.06, bls. 14. 
115 „Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands stóð fremstur í flokki í að hvetja útrásarvíkingana til dáða. Hann var 

sendiherra íslensku útrásarinnar, útskorinn í stafn skipsins sem víkingarnir sigldu á. Hann hélt fyrirlestra í óunnum 

löndum um „íslenska undrið“, þar sem skapandi og ólgandi framrás víkinganna var kynnt.“ Sjá: Anna Bentína 

Hermansen, „Dansað í Hruna“, Smugan - vefrit um pólítík og mannlíf, 17.04.13, sótt þann 18.11.17 af: 

smugan.is/2013/04/dansad-i-hruna-2/ 
116 „Loftslagsbreytingar ræddar“, Fréttaljósmynd/Gunnar Geir Vigfússon, Morgunblaðið, 14.10.06, bls. 2. 
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lofa „milljörðum gegn loftmengun.“117 Á meðan er Ólafur Ragnar heiðraður af Bill Clinton fyrir 

ötula baráttu sína fyrir vitundarvakningu um loftslagsbreytingar.118 Í millitíðinni getur almenningur 

setið aðgerðarlaus af því að vandinn er annars staðar, auðkýfingar munu redda málunum og þetta 

er allt fjarri okkur. Það er að segja, þangað til Stern-skýrlan byrjar að vekja umtal. 

Það er í árslok 2006, þegar Stern-skýrslan kemur út, sem alvarleiki málsins fær aukið vægi 

í íslenskri fjölmiðlaumfjöllun.119 Skýrslan kemur út 30. október 2006 en Morgunblaðið fjallar um 

innihald hennar þremur dögum áður.120 Þetta er svört spá, „annar og verri heimur blasir við börnum 

okkar og barnabörnum“ en það sem er athyglisvert er hvert athygli lesenda er beint. Fyrirsögnin er 

lýsandi, „hrun vegna mengunar“ og samkvæmt þessari umfjöllun virðist spáin helst fjalla um og 

spá fyrir um efnahagslegt hrun í hinu alþjóðlega samfélagi ef ekkert er aðgert frammi fyrir 

loftslagsbreytingum. Það er hið efnahagslega samhengi sem nær til okkar. Þetta fæst ef litið er 

áfram til umfjöllunar Morgunblaðsins um Stern-skýrsluna, en ekki nóg með að „[m]engun [valdi] 

aukinni fátækt.“121 Fyrirsögnin á forsíðu blaðsins 31. október 2006 segir loftslagsbreytingar „kosta 

meira en heimsstyrjaldirnar tvær og heimskreppan mikla.“122 Umfjöllun þessara frétta fer ítarlegar 

í vandann, en fyrirsagnirnar lýsa því sem blaðamenn telja vísast að muni grípa lesendur; 

efnahagslegar forsendur tengjast persónulegri neyslu okkar og velmegun. Sé litið til kenningar 

Stanley Cohen um hina meðseku afneitun („Af hverju ætti ég að gera nokkuð ef þetta snertir mig 

ekki beint?“) sem og sið-blindu (e. moral blindness) Bauman og Donskis er ekki svo langsótt að 

benda á það að fólk á það til að líta fremur í eigin barm.123 Efnahagsmálin snerta okkur persónulega 

og því liggur beint við að setja loftslagsmál í efnahagslegt samhengi ef á að vekja áhuga 

almennings. 

                                                           
117 Bogi Þór Arason, „Lofar milljörðum gegn loftmengun“, Morgunblaðið, 22.09.06, bls. 14. 
118 „Forsetinn verðlaunaður“, Morgunblaðið, 21.09.06, bls. 2. 
119 Skýrslan er fyrst nefnd í Morgunblaðinu í febrúar 2006. Þá er vísað til þess að Nicholas Stern, aðalhagfræðingur 

Alþjóðabankans sem jafnframt fór fyrir hinni bresku nefnd, hafi í fyrsta skipti tjáð sig opinberlega um efni 

skýrslunnar: „Vandinn fælist fyrst og fremst í að koma á alþjóðlegu samkomulagi um aðgerðir.“ „Geta grænir grætt? 

– Umhverfishagfræði í mótun“, Morgunblaðið, 02.02.06, bls. 12. 
120 „Hrun vegna mengunar“, Morgunblaðið, 27.10.06, bls. 20. 
121 „Mengun veldur aukinni fátækt“, Morgunblaðið , 30.10.06, bls. 15. 
122 Bogi Þór Arnarson, „Svört spá um hnattræn áhrif loftslagsbreytinga“, Morgunblaðið, 31.10.06, bls. 1. 
123 Bauman og Donskis endurskilgreina hugtakið um illsku. Þeir vilja afnema skrímslavæðinguna sem felst í 

hugtakinu, þetta snúist ekki um dæmigerða illsku heldur felist hún miklu fremur í andvaraleysi okkar frammi fyrir 

þjáningu náungans. Sið-blinda er minn eigin leikur að orðum í þýðingu á hugtaki þeirra, moral blindness. Bauman, 

Zygmunt og Donskis, Leonidas. Moral Blindness – The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity, Polity Press, 

Cambridge, 2013, bls. 7. 
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Þannig verður loftslagsvandinn á köflum að hagfræðidæmi sem ber að leysa. 

„Hagfræðingar lýsa loftslagsbreytingum af manna völdum sem „ytri breytu“ og andrúmsloftinu 

sem „almannaeign“, og nú sé komið að skuldadögum.124 Þessi orðræða virkar að því leyti að Stern-

skýrslan endar á jákvæðu nótunum. Þetta er ekki algjör hrakspá sem spáir fyrir endalokum 

mannkyns. Sé eitthvað gert núna, þ.e. árið 2006, er þetta vel mögulegt. Kostnaður muni hins vegar 

aukast verulega ef við bíðum í 10-20 ár. Það eru kannski þessi varnarorð sem hrista upp í 

almenningi. Hann er tilbúinn að borga aðeins núna, til að sleppa við að borga meira seinna. Þetta 

er kaldhæðnislegur lestur, tíu árum síðar, þegar litið er til núverandi stöðu okkar í baráttunni við 

loftslagsbreytingar. Við tökum eitt skref fram og tvö, ef ekki fleiri, aftur á bak; vegferðin er lengri, 

leikurinn hefur þyngst, reglurnar eru breyttar. En þetta er orðræðan sem er ráðandi við upphaf næsta 

árs, árið 2007, og sem má greina í einu umfjöllun ársins 2006 í Fréttablaðinu um Stern-skýrsluna: 

„Ísland á að leiða umræðurnar.“125 Þar segir Jónína Bjartmarz, þáverandi umhverfisráðherra, 

„aðgerðir gegn loftslagsbreytingum forgangsmál“ og hún sé jafnframt sammála „þeim 

grundvallaratriðum sem […] Stern setur fram í skýrslu sinni.“  

Þessari orðræðu er viðhaldið út árið. Í frétt um erindi Nick Campbell á morgunverðarfundi 

Samtaka atvinnulífsins um aukna eftirspurn eftir orku er áherslan lögð, enn og aftur, á sérstöðu 

Íslendinga: „Hátt hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa hér á landi gefur Íslendingum sérstöðu sem 

þeir geta deilt með öðrum þjóðum.“126 Þetta hefur verið meginþema loftslagsumfjöllunar, bæði í 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu, og því stingur síðasta loftslags-umfjöllun Fréttablaðsins árið 

2006 nokkuð í stúf við það sem á undan hefur komið. „Of lítið of seint? Hlýnun andrúmsloftsins 

er staðreynd“ er fyrirsögnin á umfjöllun sem fjallar um „tímamót í skoðanamyndun almennings í 

þessum efnum“ þökk sé heimildamyndinni An Inconvenient Truth, „ásamt því sem nýjar og 

sannfærandi rannsóknarniðurstöður birtust um líkt leyti.“127 Það sem kann þó að þykja 

kaldhæðnislegast er að höfundur greinarinnar, James Lovelock, breskur vísindamaður og höfundur 

„The Revenge of Gaia: Earth‘s climate crisis and the fate of humanity“, setur spurningarmerki við 

fyrrnefnda áherslu sem sett hefur verið á sjálfbæra þróun og endurnýtanlega orkugjafa, sem og það 

                                                           
124 Nicholas Stern, „Hagfræði loftslagsbreytinga“, Morgunblaðið, 31.10.06, bls. 26-27. 
125 „Ísland á að leiða umræðurnar“, Fréttablaðið, 04.11.06, bls. 10. 
126 „Umhverfisvænni lausnir verði gerðar meira aðlaðandi“, Fréttablaðið, 06.12.06, bls. 22. 
127 Lovelock, James, „Of lítið of seint? Hlýnun andrúmsloftsins er staðreynd“, Fréttablaðið, 29.12.06, bls. 24. 
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mat „græningja“ „að þetta tvennt ásamt orkusparnaði sé allt sem til þurfi.“128 Samt heldur íslensk 

fjölmiðlaorðræða að einblína á nákvæmlega þetta, eins og sjá má á umfjölluninni árið 2007.  

Á Íslandi hefst árið 2007 á nýársávarpi forseta Íslands, Ólafs Ragnars, þar sem hann hamrar 

á alvarleika málsins. Í ávarpinu rifjar hann upp að árið áður hafi orðið ákveðin þáttaskil í 

vitundarvakningu almennings. Hann nefnir hætturnar og að aðgerða sé þörf, en áherslan beinist 

fljótt á þekktar slóðir. „Fordæmi okkar er öðrum þjóðum áhugaefni“ er fyrirsögn nýársávarpsins í 

Morgunblaðinu og orðræða forsetans er eftir því: 

Við Íslendingar höfum einstakt tækifæri til að láta að okkur kveða í leitinni að nýjum lausnum. Það hve hátt 

hlutfall er hér af hreinni orku vekur sífellt meiri athygli annarra þjóða. Æ fleiri sækjast nú eftir samstarfi við 

Íslendinga. […] Almennt er viðurkennt að Íslendingar hafi náð heimsforystu um nýtingu jarðhitans […] 

og ekki nóg með það, heldur er forsetinn sannfærður um að Ísland sé besti mögulegi vettvangurinn 

fyrir miðstöð alþjóðlegs samstarfs í baráttunni gegn loftslagsbreytingum.129 

  Þá birtir Morgunblaðið frétt um óvenjulegt veðurfar í Danmörku, þar sem er „beðið eftir 

dönskum vetri.“130 Sérfræðingar bresku veðurstofunnar „spá hlýjasta ári sögunnar.“131 Í Ástralíu 

blasir við neyðarástand í vatnsmálum vegna langvinnra þurrka og náttúruhamfara og stjórnvöld þar 

í landi þurfa að bíta í hið súra epli að þetta séu afleiðingar loftslagsbreytinga af mannavöldum.132 

Loftslagsbreytingar eru einnig aðalumræðuefnið í Evrópusambandinu. ESB vill „græna 

iðnbyltingu“ á meðan bílaframleiðendur eru sagðir „ögra evrópskum umhverfissjónarmiðum.“133 

Það er svo í París, 2. febrúar 2007, sem birtur er 20 blaðsíðna útdráttur úr „nýrri, viðamikilli 

skýrslu Vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna um hnattrænar loftslagsbreytingar.“134 Líkurnar á að 

loftslagsbreytingar séu af manna völdum eru í þessari skýrslu sagðar vera meiri en 90% en til 

samanburðar voru líkurnar árið 2001 aðeins metnar „yfir 66%“: „Skýrsluhöfundar nota mun 

                                                           
128 „Of lítið of seint? Hlýnun andrúmsloftsins er staðreynd“, Fréttablaðið, 29.12.06, bls. 24. 
129 Ólafur Ragnar Grímsson (Nýjársávarp forseta Íslands): „Fordæmi okkar er öðrum þjóðum áhugaefni“, 

Morgunblaðið, 02.01.07, bls. 26-27. Þá segir Ólafur „Ísland geta orðið miðstöð á sviði hreinnar orkunýtingar.“: 

„Ólafur vill samstarf við Indverja“, Fréttablaðið, 23.01.07, bls. 10. 
130 Baldur Arnarson, „Beðið eftir dönskum vetri“, Morgunblaðið, 20.0107, bls. 16. 
131 „Spá hlýjasta ári sögunnar“, Fréttablaðið, 05.01.07, bls. 1. 
132 John Howard, forsætisráðherra Ástralíu „hefur hingað til þverskallast við öllum áskorunum um sérstakt átak í 

umhverfismálum og ríkisstjórn hans fór að dæmi ríkisstjórnar George W. Bush Bandaríkjaforseta og neitaði að 

undirrta Kýótó-sáttmálann. Sinnaskipti Hoards stafa af því að Ástralar hafa miklar áhyggjur af hugsanlegum 

loftslagsbreytingum.“ Sjá: „Neyðarástand blasir við í vatnsmálunum“, Morgunblaðið, 27.01.07, bls. 20. 
133 „Vilja græna iðnbyltingu“, Morgunblaðið, 11.01.07, bls. 1; „Ögra evrópskum sjónarmiðum“, Morgunblaðið, 

02.02.07, bls. 5. 
134 Kristján Jónsson, „Ítreka spár um hækkandi meðalhita á jörðinni“, Morgunblaðið, 03.02.07, bls. 15. Héðan í frá 

verður fjallað um sömu skýrslu sem IPCC skýrsluna, en það er alþjóðlegt nafn vísindanefndar SÞ. IPCC = 

International Panel on Climate Change. 
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ákveðnara orðalag um áhrif manna á loftslagið en áður.“135 Þessi skýrsla er tekin alvarlega og því 

til staðfestingar fær blaðamaður íslenskan veðurfræðing til að gefa álit, hann segir þessa skýrslu 

vera það besta sem við höfum. Hér er vert að athuga hvort að afdráttarlaus skýrsla IPCC áhrif á 

íslenska orðræðu um loftslagsbreytingar. Færist hiti í leikinn? Skýrslan kallar í það minnsta eftir 

raunverulegum aðgerðum stjórnvalda og þau íslensku lofa að bregðast við: „Stefna kynnt á næstu 

vikum.“136 Daginn eftir þessa umfjöllun birtir Morgunblaðið frétt með fyrirsögninni „hlýnun á allra 

vörum“ og leiðari Morgunblaðsins 6. febrúar tekur skýra afstöðu: „Fögur orð og fyrirheit duga 

okkur ekki lengur.“137 Undir þessi orð tekur Kristján G. Arngrímsson í pistlinum „Feneyjar 

Íslands.“138 Í pistlinum bendir Kristján réttilega á að á Íslandi virðist vera lítið meira en orðin tóm:  

Vissulega hafa allir íslenskir fjölmiðlar samviskusamlega fjallað um [IPCC] skýrsluna eftir að hún kom út, 

og loftslagsbreytingarspárhafa verið reglulega í fréttum um árabil, þar á meðal umfjöllun um spár um hækkun 

yfirborðs sjávar. En hérlendis hefur þetta eingöngu verið umræða – tal. 

Þetta sé enn ekki tekið inn í „langtímaskipulagningu íslensk veruleika.“ Því verði að breyta. 

Umræðan á þessum tímapunkti er ákveðin, og afstaða Morgunblaðsins í þessum málum er 

„afdráttarlaus“, eins og Árni Finnson bendir á.139 Aðgerða sé þörf. En er því fylgt eftir af íslenskum 

stjórnvöldum? 

Þegar litið er til pólítískrar orðræðu á Íslandi um loftslagsbreytingar sést að gagnrýnisraddir 

hafa eitthvað til síns máls. Stóru orðin eru ekki spöruð: Íslensk „stjórnvöld stefna að því að minnka 

losun gróðurhúsaáhrif um 50-75% fram til ársins 2050“ á meðan að aðildaríki Evrópusambandsins 

„boða minnst 20% minni losun.“140 En að stefna á aðgerðir er eitt, að framkvæma þær er annað. Ef 

marka má Ástu R. Jóhannsdóttur og Rannveigu Guðmundsóttur er þetta „stærsta pólítíska verkefni 

samtímans“ og „öllum er ljóst að aðgerða er þörf.“141 Minna má það nú vera, en ljóst er að 

loftslagsbreytingar eru mikið í deiglunni árið 2007. „Umhverfismál eru eins og þung undiraldra í 

pólítískum og hagfræðilegum veruleika samtímans“, segir í kynningu að viðtali Kristjáns 

Guðlaugssonar við Jónínu Bjartmarz þar sem hún leggur áherslu á að Íslendingar standi „í fremstu 

röð“ hvað varðar endurnýjanlega orku.142 Þessi orðræða helst í hendur við sjálfsmynd Íslendinga í 

                                                           
135 „Ítreka spár um hækkandi meðalhita á jörðinni“, Morgunblaðið, 03.02.07, bls. 15. 
136 „Stefna kynnt á næstu vikum“, Fréttablaðið, 03.02.07, bls. 6. 
137 „Hlýnun á allra vörum“, Morgunblaðið, 04.02.07, bls. 1; „Á ystu nöf“, Morgunblaðið, 06.02.07, bls. 22. 
138 Kristján G. Arngrímsson, „Feneyjar Íslands“, Morgunblaðið, 06.02.07, bls. 24. 
139 Árni Finnson, „Svar við leiðara“, Morgunblaðið, 07.02.07, bls. 25. 
140 Elva Björk Sverrirsdóttir, „Losun minnkuð um 50-75%“, Morgunblaðið, 16.02.07, bls. 32-33; „Boða minnst 20% 

minni losun“, Morgunblaðið, 21.02.07, bls. 18. 
141 Ásta R. Jóhannesdóttir og Rannveig Guðmundsdóttir, „Stærsta pólítíska verkefni samtímans“, Morgunblaðið, 

16.02.07, bls. 34. 
142 Kristján Guðlaugsson, „Áhersla á sjálfbæra þróun“, Morgunblaðið, 25.02.07, bls. 2. 
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miðri bankaútrás sem var við það að stíga okkur til höfuðs. Íslendingar áttu að vera bestir í öllu, 

hví skyldu loftslagsmálin vera þar einhver undantekning? Nægir í þessu samhengi að rifja upp 

stefnuskrá Höllu Tómasdóttur, þáverandi framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs á viðskiptaþingi 7. 

febrúar 2007, en þar var „fjallað er um helstu skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo Ísland verði 

best í heimi.“143 Hér átti ekki aðeins að skapa besta viðskiptaumhverfi í heimi, heldur áttu 

Íslendingar einnig að fá bestu menntunina og bestu stjórnsýslu í heimi. Stefnuskrá Höllu er aðeins 

eitt dæmi af mörgum sem gefur innsýn inn í einstaka sjálfsmyndarsköpun Íslendinga á þessum 

tíma, og fjármálin voru þar fremst í flokki.144 Orðræðan um sérstöðu Íslendinga á sviði orkunýtingar 

kemur því ekki á óvart, en munurinn felst þó í því að á því sviði áttu Íslendingar raunverulegan 

möguleika.145 Við vorum raunverulega góð í þessu.146  

Það sem er kannski helst athyglisvert við þessa áherslu á sérstöðu Íslendinga vegna nýtingar 

okkar á hreinum orkugjöfum er hvernig hún heldur áfram að vera rauði þráðurinn í íslenskri 

orðræðu um loftslagsbreytingar. Ólafur Ragnar hélt þessari áherslu á lofti árið áður, og íslenskt 

stjórnmálafólk tekur nú undir hana hvert á fætur öðru. Rétt eins og Jónína Bjartmarz, tekur 

Ingibjörg Sólrún í sama streng þegar hún segir: „Með metnaðarfullum aðgerðum og framsæknum 

aðferðum getur Ísland orðið raunveruleg fyrirmynd annarra þjóða í umhverfismálum og lagt 

mikilvæg lóð á vogarskálar í baráttunni við loftslagsbreytingar.“147 Það sem meira er, „við eigum 

ótal tækifæri.“ Tækifæris, sérstöðu-orðræðan er enn söm við sig og litar alla umfjöllun um 

                                                           
143 „Hvernig verður Ísland best í heimi?“ Viðskiptaráð Íslands, 07.02.07, sótt þann 25.01.18 af: 

vi.is/malefnastarf/frettir/536/ 
144 Lýsandi dæmi fyrir uppblásna sjálfsmynd Íslendinga á þessum tíma má finna í spaugilegri auglýsingaröð Thule 

þar sem tveir íslendingar á bar keppast við að rifja upp öll helstu afrek Íslendinga fyrir myndavélinni, sem á að túlka 

sjónarhorn hins saklausa túrista sem þarf að sitja undir monti íslendinganna tveggja. Myndbrot má finna hér: „Island 

bezt i heimi“, [Youtube], 29.07.06, sótt þann 26.02.18 af: https://www.youtube.com/watch?v=JSbU_DF0bXA  

Eins nægir hér að nefna ábyrgð fjölmiðla í ímyndasköpun Íslands í efnahagslegri úrás Íslendinga, eins og henni er 

lýst gaumgæfilega í Rannsóknarskýrslu Alþingis: „III 2. Þáttur fjölmiðla“, bls. 195-211. „Aðdgragandi og orsakir 

falls íslensku bankann 2008 og tengdir atburðir“, Rannsóknarnefnd Alþingis, 8. bindi, ritstj. Páll Hreinsson, Sigríður 

Benediktsdóttir, Tryggvi Gunnarsson, Rannsóknarnefnd Alþingis samkvæmt lögum nr. 142/2008 um rannsókn á 

aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna og tengdra atburða, Reykjavík, 2010. 
145 Á vísindavefnum má finna hnitmiðaða samantekt um íslenska orkunotkun, en sérstaða Íslenskrar orkunýtingar 

felst helst í því hve dugleg við höfum lengst af verið við að nýta endurnýjanlega orkugjafa á par við vatnsorku, 

jarðvarma og vindorku. Sjá nánar hér: „Hvaða orkugjafar eru á Íslandi?“ Vísindavefurinn, 07.10.16, sótt þann 

30.01.18 af: https://www.visindavefur.is/svar.php?id=70716 
146 Áherslan á þátíð kemur til vegna nýjustu talna um aukna kolanotkun íslensks iðnaðar á árunum 2016-2018: 

„Hrein náttúra og hrein orka? – Kolabrennsla íslendinga eykst um 60% árin 2016*2018 – Verður á pari við 

brennsluna árin 1918*1939“, Vatnsiðnaður, 09.01.17, sótt þann 30.01.18 af: vatnsidnadur.net/2017/01/09/hrein-

nattura-og-hrein-orka-kolabrennsla-islendinga-eykst-um-60-arin-201618-verdur-a-pari-vid-brennsluna-arin-191839/ 
147 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, „Stóriðja 21. aldarinnar“, Morgunblaðið, 10.03.07, bls. 32. 
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loftslagsbreytingar ef Íslendingar koma að máli.148 Áherslan er ávallt sú sama, fordæmi Íslendinga 

er meginþráðurinn. Þögn fjölmiðla um ákall eftir raunverulegum aðgerðum er fengin með því að 

beina athygli þeirra annað, að því hvað við séum í raun að standa okkur vel. Þessi orðræða fær þó 

fljótt á sig einkennilegan blæ þegar litið er til viðbragða íslenskra orkufyrirtækja við skýrslu IPCC 

um brýnan vanda loftslagsbreytinga: 

Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja fagnar aukinni útrás íslenskrar þekkingar á nýtingu 

endurnýjanlegrar orku. Í ályktuninni er minnst á skýrslu Sameinuðu Þjóðanna um loftslagsbreytingar. Orsök 

hlýnunar lofthjúps er þar sögð verða brennsla á jarðefnaeldsneyti: kolum, olíu og gasi. Ísland er því í einstakri 

stöðu, segir Samorka, því um 72 prósent orkunýtingar er frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Nú séu íslenskir 

fjárfestar að hefja útrás í krafti þekkingar og reynslu á þessu sviði. Því er fagnað.149 

Með þetta samhengi í huga er vert að setja spurningarmerki við áherslurnar sem birtast í 

landkynningum forseta Íslands og þegar Jónína Bjartmarz, umhverfisráðherra, segir að Ísland eigi 

„að vera leiðandi í aukinni nýtingu jarðhita á heimsvísu“ er ekki laust við að lesandinn hugsi til 

Samorku og íslenskra fjárfesta.150 Það gerir Ólafur Sveinn Jóhannesson í það minnsta í pistli sínum 

„kjánaskapur eða lýðskrum.“151 Þar gagnrýnir hann harðlega þá stefnu stjórnvalda að setja alla 

áherslu í baráttunni við loftslagsbreytingar á endurnýjanlega orku og bendir á að það megi „með 

sanni segja að orkufyrirtæki landsins hafi gripið gæsina á lofti, eftir útgáfu svartrar skýrslu IPCC 

um loftslagsbreytingar. Þetta sé hins vegar ekki vænlegt til ávinnings: 

Að halda því fram að endurnýjanlegar orkulindir okkar, sem fara minnkandi með ári hverju, muni skipta 

sköpum í baráttunni við loftslagsbreytingar er líkt og að segja að Litla-Hraun sé lausn fangelsismála í Suður-

Ameríku!152 

Vænlegast þykir Ólafi að almenningi verði kennt að endurvinna almennilega, en ekki má greina 

marga sem taka undir þessa skoðun. Áfram er endurnýjanleg orka og sérstaða Íslands rauði 

þráðurinn í orðræðu stjórnmálamanna og forseta Íslands sér í lagi. Í tilefni af samstarfsverkefni 

íslenskra háskóla við Ohio-háskóla í Bandaríkjunum er Ólafur Ragnar fenginn til að halda 

fyrirlestur þar sem hann fjallar meðal annars um „framlag Íslands á sviði alþjóðlegra rannsókna og 

                                                           
148 Til að mynda birtir Morgunblaðið frétt um að Barack Obama, þáverandi öldungardeildarþingmaður 

Bandaríkjanna, hafi þegið boð um að hitta Ólaf Ragnar í opinberri heimsókn þess síðari í Washington. Fyrirsögnin er 

„Obama vill heimsækja Ísland“, og það sem meira er: „Obama lýsti áhuga sínum á því að sækja Ísland heim til að 

kynna sér hvernig Íslendingar hefðu komist í fremstu röð þjóða heims með því að skipta út kolum og olíu fyrir 

endurnýjanlega orkugjafa.“ Sjá: „Obama vill heimsækja Ísland“, Morgunblaðið, 31.03.07, bls. 6. 
149 „Fagnar útrás“, Fréttablaðið, 13.02.07, bls. 4. 
150 „Ný stefna setur markið hátt“, Fréttablaðið, 16.02.07, bls. 26. 
151 Ólafur Sveinn Jóhannesson, „Kjánaskapur eða lýðskrum“, Fréttablaðið, 22.03.07, bls. 30. 
152 Þess ber að gæta að þetta er kannski ekki alveg sanngjörn samlíking, en þetta er póll í umræðunni sem er vert að 

komi fram eins og aðrir. 
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hvernig Íslendingar gætu með samvinnu við fremstu háskóla og rannsóknarstofnanir í veröldinni 

vísað veginn að nýjum lausnum í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og gróðureyðingu.“153  

Í þessari jákvæðu sýn íslenskra stjórnmálamanna og fjölmiðla gleymist þó að taka fram að 

þótt Íslendingar standi sig vissulega vel í uppbyggingu á endurnýjanlegum orkugjöfum erum við 

einnig „í hópi mestu umhverfissóðanna ef miðað er við losun gróðurhúsalofttegunda á hvert 

mannsbarn”, eins og Andrés Arnalds, fagmálastjóri Landgræðslu ríkisins, bendir réttilega á.154 Eins 

fer lítið fyrir umræðu um mannúðarsjónarmið í tengslum við baráttuna við loftslagsbreytingar. 

Umfjöllun hefur miðast við efnahagslegan skaða loftslagsbreytinga, eða mögulegan ávinning af 

því að nýta sérstöðu okkar, og því stingur pistill Kristjáns Sturlusonar, framkvæmdastjóra Rauða 

Krossins á Íslandi, örlítið í stúf við aðra góðæris-umræðu. Kristján bendir réttilega á að „fátækustu 

ríki heims eru enn í mestri hættu vegna loftslagsbreytinga.“155 Þetta sé þegar byrjað að hafa áhrif á 

miðbaugi og ástandið þar sé alvarlegt. Samt er mesta áherslan í íslenskum fjölmiðlum um þessar 

mundir lögð á jákvæðu hliðina; á viðskiptatækifæri Íslands.156  

Stefna íslensku ríkisstjórnarinnar litast einnig af þessari bjartsýni. Í stefnuyfirlýsingu 

ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 2007 kemur fram að „ríkisstjórnin einsetur sér að 

Ísland verði í fararbroddi þjóða heims í umhverfismálum“ og stefnir hún einnig að því að „gera 

skýra áætlun um samdrátt í losun gróðuhúsalofttegunda.“157 Þetta er viðvarandi orðræða, að spara 

ekki stóru orðin um áætlanir og plön, en þessar sömu áætlanir láta bíða eftir sér.  

Í millitíðinni er athyglisvert að rýna áfram í orðræðu forseta Íslands, sem talar meðal annars 

um „arðbært samstarf við Bandaríkin“ á sviði loftslagsbreytinga.158 Arðbærnin er lykilhugtak hér 

                                                           
153 „Víðtækt samstarf við Ohio-háskóla“, Morgunblaðið, 04.04.07, bls. 9. Þessi orðræða er ekki einsdæmi. Nægir í 

því samhengi að nefna fyrirsögn næstu umfjöllunar Morgunblaðsins, þar sem Ólafur Ragnar kemur við sögu: „Við 

Íslendingar höfum margt fram að færa.“ Fréttin fjallar um ráðstefnu um loftslagsbreytingar sem haldin var í Hörpu 

og erlendir vísindamenn fengnir til að halda erindi. „Íslenskt vísindasamfélag getur orðið afgerandi þátttakandi í 

lausnum“ er niðurstaðan. Það sem er efst í huga forsetans er sérstaða Íslands og fordæmi okkar, sem endranær. „Í 

öðru lagi þótti mér fróðlegt að heyra tillögur þeirra um áherslur íslenska vísindasamfélagsins á komandi árum, að 

Ísland gengdi lykilhlutverki vegna legu sinnar og hafstraumanna og jöklanna í rannsóknum á loftslagsbreytingum.“ 

Sjá: „Við Íslendingar höfum margt fram að færa“, Morgunblaðið, 11.04.07, bls. 2. 
154 Andrés Arnalds, „Ísland – fyrimynd í loftlagsmálum?“ Morgunblaðið, 25.04.07, bls. 6. 
155 Kristján Sturluson, „Fátækustu ríki heims eru í mestri hættu vegna loftslagsbreytinga“, Morgunblaðið, 20.05.07, 

bls. 66-67. 
156 Ekki aðeins er þetta jákvætt fyrir íslenskt vísindasamfélag heldur geta fyrirtæki einnig grætt. Þannig er „umræðan 

um loftslagsbreytingar góð fyrir Fjölblendi“, til að mynda, en það er fyrirtæki sem sérhæfir sig í blöndungum sem 

menga minna en aðrir. „Umræðan um loftslagsbreytingar góð fyrir Fjölblendi“, Morgunblaðið, 28.06.07, bls. 12. 
157 „Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 2007“, Morgunblaðið, 24.05.07, bls. 14. 
158 Þegar Barbara Boxer, formaður umhverfisnefndar öldungadeildar Bandaríkjaþings kom á kynningarfund hjá Ólafi 

Ragnari um loftslagsbreytingar og orkumál var áhersla forseta íslands kunnugleg: „Það er eindregin niðurstaða mín 

að loftslagsbreytingar, krafan um hreina orku og sú tækniþekking sem Ísland hefur fram að færa skapar okkur 



36 
 

þegar minnst er á efnahagslega stöðu Íslands á þessum tíma, sem og „klappstýruhlutverk“ Ólafs 

Ragnars í góðærinu. Því kemur það ekki á óvart að hann er fenginn til að opna bygginguna sem 

kölluð er „grænasta hús Bretlands“, sem er jafnframt „ný skrifstofubygging Innovate, dótturfélags 

Eimskips.“159 En af hverju þessi áhersla á umhverfisvæna stefnu hjá íslensku útflutningsfyrirtæki? 

„Stórir viðskiptavinir eins og stórmarkaðskeðjur væru farnir að gera kröfur til birgja sinna og 

flutningafyrirtækja um betri umhverfisstefnu. Framsækin stefna Eimskips á því sviði styrkti því 

stöðu fyrirtækisins á markaði.“ Markmiðin koma alltaf út á það sama, að styrkja stöðu íslenskra 

fyrirtækja. Í því samhengi er athyglisvert að rifja upp umfjöllun Björgvins Guðmundssonar um 

störf forsetans, þar sem afstaða Ólafs Ragnars sjálfs er skýr:160  

Ólafur Ragnar Grímsson segir að þjóðin verði að gera það upp við sig hvort hún vilji að forseti Íslands beiti 

sér fyrir því að styrkja stöðu Íslands á heimsvettvangi, hvort sem er á sviðum viðskipta, vísinda, tækni eða 

menningar, eða sé fyrst og fremst til heimabrúks. 

Ætli einhver að gagnrýna að hann sé, það sem af er árinu 2007, búinn að fara fimmtán sinnum í 

utanlandsferðir kunni sá hinn sami/sama bara ekki gott að meta. Hér sést hvernig forsetinn tekur 

ekki eigið kolefnisspor inn í reikninginn, það er alls ótengt baráttu hans gegn loftslagsbreytingum. 

Þessi afstaða gefur innsýn í afstöðu Íslendinga sem segjast vera annt um umhverfið og loftslagsmál, 

en eru kannski bara fremur áhugalitlir í raun og veru. Það er í það minnsta niðurstaða 

viðhorfskönnunar sem Árni Páll Árnason, þingmaður og formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs 

vakti athygli á, á blaðamannafundi sem haldinn var í aðdraganda þings ráðsins.161 Þar „segjast mjög 

fáir Íslendingar reiðubúnir til að greiða meira fyrir rafmagn og eldsneyti ef það hefur í för með sér 

að Norðurlöndin losi minna af gróðurhúsalofttegundum.“ Þurfi að borga fyrir það, gera eitthvað, 

þá erum við ekki með.  

                                                           
möguleika á að þróa mikilvægt og arðbært samstarf við Bandaríkin á þessu sviði.“ Sjá: Silja Björk Huldudóttir, 

„Stóra öryggismál 21. aldarinnar“, Morgunblaðið, 23.08.07, bls. 2. 
159 „Grænasta hús Bretlands vígt í gær“, Morgunblaðið, 12.09.07, bls. 14. 
160 Björgvin Guðmundsson, „Forsetinn talar fyrir atvinnulífið“, Fréttablaðið, 17.10.07, bls. 6. 
161 „Íslendingar áhugalitlir um umhverfið“, Fréttablaðið, 29.10.07, bls. 11. 
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Íslendingar tala kannski hæst á þessum tíma og ætla sér mest, en svo virðist sem þeir hafi 

ekki haft raunverulegar áhyggjur af vandanum.162 Góðæris-orðræðan sá til þess.163 Þetta sést til að 

mynda þegar litið er til viðbragða fjömiðla þegar Ban Ki-Moon, framkvæmdarstjóri Sameinuðu 

þjóðanna, boðar alla þjóðarleiðtoga á fund því hann hefur áhyggjur af „því að núverandi vibrögð 

okkar séu engan veginn fullnægjandi.“164 Ákall Ban Ki-Moon er aðkallandi, en samt halda íslenskir 

fjölmiðlar sínu striki. Næsta umfjöllun Morgunblaðsins um loftslagsbreytingar fjallar um að Ólafur 

Ragnar Grímsson hafi tekið við enn einni viðurkenningunni fyrir störf sín í þágu loftslagsmála í 

New York.165 Þetta er það sem fjölmiðlar leggja áherslu á, og það sem íslenskir lesendur vilja heyra; 

að við séum a standa okkur vel.166 Það birtist þó ákveðin jarðtenging á forsíðu Morgunblaðsins 14. 

október: „Stjórnvöld þykja sýna loftslagsbreytingum af manna völdum lítinn áhuga“ og spurt er 

hvort tíminn sé að hlaupa frá okkur. Almenningur sé byrjaður að taka málin í eigin hendur, eins og 

einn „kennari í FÁ sem kom sjálfur á áfanga í umhverfisfræði.“167 Þarna verður um leið ákveðinn 

viðsnúningur í umfjöllun Morgunblaðsins. Hleypt er á stokk metnaðarfullum greinarflokki sem ber 

titilinn „Út í loftið”, þar sem áherslan er lögð á fræðsluefni fyrir hinn almenna lesanda um orsakir 

                                                           
162 Júlíus Sólnes fjallar um sinnuleysi Íslendinga í garð loftslagsbreytinga og vísar í alþjóðlega skoðanakönnun 

ShapeGallup International frá 2007-08 þar sem fram kemur að „Íslendingar eru […] í hópi þeirra þjóða, sem hafa 

litla trú á hlýnun jarðar með tilheyrandi loftslagsbreytingum af völdum mannlegra athafna.“ Aðeins 33% aðspurðra 

Íslendinga álitu loftslagsbreytingar hættulegar þá. „Í Bandaríkjunum, sem margir telja eitt mesta andstöðuríki við 

allar aðgerðir í loftslagsmálum, höfðu 63% þátttakenda í könnunni áhyggjur af hnattrænni hlýnun og 

loftslagsbreytingum hennar vegna. Íslendingar skera sig sem sagt úr hvað þetta efni áhrærir og því ekki vanþörf á, að 

meira sé fjallað um þessa ógn á opinberum vettvangi.“ Sjá: Júlíus Sólnes, „Um gróðurhúsaáhrif og hlýnun jarðar“, 

Morgunblaðið, 05.02.16, sótt af greinsafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1584279/?t=762919132&_t=1511433326.52  
163 Guðni Elísson bendir á þennan vanda í atyglisverðri grein sem birt var í Lesbók Morgunblaðsins árið 2008 og 

fellur því utan greiningarramma þessarar ritgerðar. Þar fjallar Guðni um sinnuleysi Íslendinga frammi fyrir 

loftslagsbreytingum og kallar viðhorfið „loftslagsrósemi“ við bágar undirtektir. Nægir í því samhengi að nefna svar 

Sigurðar Þórs Guðjónssonar í Lesbókinni þann 5. júlí 2008, en þar dregur Sigurður skrif Guðna í efa og hrósar happi 

yfir jákvæðum afleiðingum loftslagsbreytinga fyrir íslenskt veðurfar, andvaraleysi Íslendinga frammi fyrir 

afleiðingum þeirra sýni "skynsamlegt og raunsætt mat á íslensku veðurfari". Sitt sýnist hverjum. 

Sjá: Guðni Elísson, „59%“, Lesbók Morgunblaðsins, 07.06.08, bls. 2; 

Sigurður Þór Guðjónsson, „Raunsæ 59%“, Lesbók Morgunblaðsins, 05.07.08, bls. 13. 
164 Ki-Moon, Ban. „Forysta og loftslagsbreytingar“, Morgunblaðið, 24.09.07, bls. 24. 
165 „Tók við alþjóðlegri viðurkenningu í New York“, Morgunblaðið, 25.09.07, bls. 8. 
166 Í því samhengi nægir að nefna skoðanapistil Þórhildar Þórhalls um „frumkvæði Íslendinga í notkun 

endurnýtanlegrar orku.“ Heiminn vanti fyrirmynd, Ísland geti gengið í það hlutverk. Hér gerist Þórhildur sek um að 

ganga inn í góðærisorðræðuna. Við getum, viljum, skulum. Þórhildur Þórhallsdóttir, „Heiminn vantar fyrirmynd“, 

Morgunblaðið, 07.10.07, bls. 48. Inn í þessa orðræðu hafa íslenskir fjölmiðlar gengið líka. Stjórnvöld og forseti 

Íslands hafa hingað til fengið að stýra umræðunni, þau ætli sér stóra hluti! Ísland best í heimi! 
167 „Fljótum sofandi að feigðarósi“, Morgunblaðið, 14.10.07, bls. 1. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1584279/?t=762919132&_t=1511433326.52
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og afleiðingar loftslagsbreytinga, og þær venjur sem við getum tamið okkur sem meðvitaðir 

neytendur. Leiðari í sama tölublaði minnir lesendur á að „ábyrgðin er okkar.“168  

Áherslan er nú sett á vitundarvakningu almennings, og ákveðin bjartsýni er áberandi með 

tilkomu fjórðu og síðustu IPCC skýrslunnar: „Miklir möguleikar á því að draga úr hlýnun 

jarðarinnar.“169 Þetta er hægt ef við gerum eitthvað núna. „Eins og nefndin bendir á þurfa þær 

aðgerðir ekki að vera sársaukafullar eða dýrar. Miklu dýrkeyptara yrði að aðhafast ekkert bæði fyrir 

mannkyn og fyrir líf á jörðinni“, segir í leiðara Morgunblaðsins sama dag og fjallað er um 

skýrsluna.170 Þessi skýrsla vekur athygli. Í viðtali segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, þáverandi 

umhverfisráðherra, að losun hafi bara aukist á Íslandi og nauðsynlegt sé að stemma stigu við þeirri 

þróun. Ráðgert sé að koma á laggirnar aðgerðaráætlun, eftir allt saman ætli ríkisstjórnin að draga 

úr kolefnislosun.171 En í kynningu á niðurstöðum skýrslunnar í Háskóla Íslands kemur Þórunn inn 

á rauða þráðinn í íslenskri loftslagsumfjöllun rétt fyrir hrun: „Við getum verið leiðandi á heimsvísu 

hvað jarðhitann varðar.“172  

Þegar fjallað er um loftslagsráðstefnu SÞ í Balí bendir leiðari Morgunblaðsins 5. desember 

réttilega á að minnisblað íslensku stjórnarinnar fjalli ekkert um hvernig megi ná fram 

markmiðunum sem stjórnin hafði sett sér.173 Þörf sé fyrir raunverulegar aðgerðir, það þurfi að gera 

eitthvað og það núna. Þetta er nánast örvæntingarfull bón: „Hingað til hafa velmegun og mengun 

haldist hönd í hönd. Það þarf að breytast.“ En í millitíðinni flytur Þórunn Sveinbjarnardóttir erindi 

á Balí og leggur áherslu á jafnréttissjónarmið í loftslagsmálum.174 Eru loftlagsbreytingar virkilega 

vettvangur fyrir jafnréttisaðgerðir? Þegar orðræða íslenskra stjórnmálamanna um 

loftslagsbreytingar er tekin saman fæst að þetta endar oft sem endurtekin rulla um sérstöðu Íslands, 

en ekki skýrar áætlanir um aðgerðir. Erlendir valdamenn óttist „styrjaldir vegna breytinga í 

loftslagi“ en Íslendingar hyggjast bjarga heiminum með hreinni orku.175  

                                                           
168 Tíminn sé kominn til að snúa við blaðinu og hætta að þybbast við: „Framlag hvers og eins skiptir ef til vill ekki 

sköpum en það er hægt að koma miklu til leiðar með samtaka mættinum.“ Sjá: „Ábyrgðin er okkar“, Morgunblaðið, 

14.10.07, bls. 14. 
169 „Miklir möguleikar á því að draga úr hlýnun jarðarinnar“, Morgunblaðið, 19.11.07, bls. 6. Í Fréttablaðinu kemur 

einnig fram að skýrsla IPCC sé „ekki eintóm bölsýni því tekið er fram að miklir möguleikar séu á að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda á hagkvæman hátt.“ Sjá: Stígur Helgason, „Frekari vatnsskorur og þurrkar vofa yfir.“ 

Fréttablaðið, 18.11.07, bls. 4. 
170 „Aðgerðir í loftslagsmálum“, Morgunblaðið, 19.11.07, bls. 20. 
171 „Allar þjóðir verði að axla ábyrgð“, greinaröðin Út í loftið, Morgunblaðið, 25.11.07, bls. 18. 
172 Sunna Ósk Logadóttir, "Bilið milli ríkra og fátækra landa breikkar“, Morgunblaðið, 28.11.07, bls. 22-23. 
173 „Markmið í loftslagsmálum“, Morgunblaðið, 05.12.07, bls. 26. 
174 „Jafnréttissjónarmið í loftslagsmálum“, Morgunblaðið, 13.12.07, bls. 11. 
175 „Óttast styrjaldir vegna breytinga á loftslagi“, Morgunblaðið, 11.12.07, bls. 16. 



39 
 

Árinu lýkur með því að Balí-vegvísir er „samþykktur á 11. stundu.“176 Leiðari 

Morgunblaðsins nefnir að þetta sé byrjun, en lítið annað en vegvísir: hið raunverulega próf sé eftir, 

hvort þjóðir heims muni standa við stóru orðin.177 Síðustu umfjallanir Morgunblaðsins í lok árs 

fylla lesendur ekki bjartsýni. Endað er á landkynningu hjá forseta Íslands, þar sem hann kemur 

fram í þætti á CNN og rifjar upp ágæti okkar, en á sama tíma málar næsti leiðari Morgunblaðsins 

upp svarta mynd af raunverulegri stöðu mála.178 Stjórnmálafólk spari ekki stóru orðin en þegar 

komi að raunverulegum aðgerðum sé fátt um svör. Angela Merkel, kanslari Þýskalands er sökuð 

um þennan sama tvískinnung í leiðara Morgunblaðsins; Merkel hefur fram að þessu verið einn 

ötulasti talsmaður aðgerða gegn loftslagsbreytingum hjá ESB, en um leið og áætlanir um að draga 

úr losun snerta þýska bílaframleiðendur heyrist í henni annar hljómur.179 Hún gengur í sömu gryfju 

og Bandaríkjastjórn: „[Merkel] hefur lagst gegn áætlunum Evrópusambandsins, segir að þær yrðu 

efnahagslífinu óhagstæðar og myndu íþyngja þýskum bílaframleiðendum meira en öðrum.“ Og 

þarna kristallast vandinn. Efnahagslegir hagsmunir vega þyngra en umhverfið. Og þar skiljum við 

við árið 2007.  

Á Íslandi eru „góðar horfur í orkumálum“ samkvæmt fyrrum orkumálastjóra.180 Allt virðist 

vera á blússandi siglingu. Þann 31. desember 2007 birtir Morgunblaðið viðtal við Ellýju Katrínu 

Guðmundsdóttur þar sem því er haldið fram að loftslagsmálin séu stóra verkefnið.181 Var það samt? 

„2007 var ár orða”, skrifar Jón Kaldal í áramótapistli sínum í Fréttablaðinu, „Látum það sem er 

framundan vera ár athafna.“182 Þegar litið er til stöðu loftslagsmálanna, nú tíu árum síðar, verður 

ákall Jóns fremur þungbær lestur. Bjartsýni ársins 2007 og hins efnahagslega uppgangs sem litaði 

orðræðuna gat ekki séð fyrir hvernig staðan yrði nú tíu árum síðar. 

En hvernig tengist íslenska góðærisorðræðan hugmyndinni um loftslagssinnuleysi? Þegar 

orðræðan á árunum 2006 og 2007 er tekin saman má sjá hvernig talinu um sérstöðu Ísland og 

loforðunum um miklar aðgerðir tókst í raun að afvegaleiða umræðuna. Við sögðumst og lofuðum 

                                                           
176 „Balí-vegvísir samþykktur á 11. stundu“, Morgunblaðið, 17.12.07, bls. 8.  
177 „Byrjun á Balí“, Morgunblaðið, 17.12.07, bls. 24. Það dregur aðeins úr bjartsýninni þegar litið er til þess að engin 

„töluleg markmið um minnkun útblásturs“ hafi verið samþykkt vegna athugasemda Bandaríkjanna, Japan, og fleiri 

þjóða sem lögðust gegn því: „Litlu mátti muna að samkomulag næðist“, Fréttablaðið, 16.12.07, bls. 10. 
178 „Hugsjónir og hagsmunir“, Morgunblaðið, 21.12.07, bls. 32. 
179 Til upprifjunar þá gegnir Merkel „formennskuhlutverkinu bæði í Evrópusambandinu og G-8-hópi mestu iðnvelda 

heims“, þetta er sama Merkel og sagði í febrúar 2007, eftir birtingu IPCC skýrslunnar „að hún hygðist leggja til 

strangari takmörk á útblástursmengun bíla í Evrópusambandinu í því skyni að efla aðgerðir Evrópuríkja gegn 

loftslagsbreytingum.“ „Ný alþjóðastofnun refsi skussum“, Fréttablaðið, 05.02.07, bls. 1. 
180 Auðun Arnórsson, „Góðar horfur í orkumálum“, 30.12.12, bls. 12. 
181 „Umhverfismálin tekin alvarlega“, Morgunblaðið, 31.12.07, bls. 22. 
182 Jón Kaldal, „Handhafar sannleikans“, Fréttablaðið, 31.12.07, bls. 8. 
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og ætluðum og vildum, en gerðum svo fátt þegar uppi var staðið. Það friðar samvisku okkar að 

segjast ætla að gera eitthvað, en loftslagssinnuleysið hér felst fyrst og fremst í því að orðunum 

fylgdu ekki nægar aðgerðir. „Núna ætlum við sko að gera eitthvað! Nei sko, núna!“ Friðþæging er 

ein birtingarmynd sjálfsblekkingar, afneitunar á vandanum. Jújú, við vitum alveg og við ætlum 

alveg, en þegar uppi er staðið erum við lítið meira en orðin tóm. Áherslu fjölmiðla á sérstöðu 

Íslands og möguleika okkar í baráttunni við loftslagsbreytingar má ekki leggja að jöfnu við 

raunverulegar aðgerðir, þvert á móti má ganga svo langt að segja að þessi lofsöngur hafi verið 

blekkjandi. Hann friðaði samvisku þjóðar sem var ekki tilbúin að horfast í augu við vandann, en 

hverju skilaði þessi bjartsýni?  

 

2.2 2016 og 2017 

― Parísarsáttmálinn, Trump og sinnuleysi almennings 
 

„Starfsmenn ÁTVR – Vínbúðanna taka undir með 

óskarsverðlaunahafanum Leonardo DiCaprio:  

„Loftslagsbreytingar eru raunverulegar.  

Tökum þessari plánetu ekki sem sjálfsögðum hlut.“183 

 

Eftir birtingu IPCC skýrslunnar árið 2007 lofa íslensk stjórnvöld að minnka kolefnislosun um 50-

75% fyrir 2050.184 Sé litið til nýjustu talna kemur í ljós að þvert á gefin loforð hefur losun „aukist 

um 26% á Íslandi frá 1990 til 2015.“185 Stöðunni er lýst nánar í skýrslu umhverfis- og 

auðlindarráðherra um efnið sem gefin var út á þingárinu 2016-2017: 

Nýjustu losunartölur fyrir Ísland benda til að Íslendingar muni eiga erfitt með að standa við skuldbindingar 

sínar innan ramma Kýótó-bókunarinnar til 2020. Aðgerðaáætlun frá 2010 hefur miðað að því og fyrstu árin 

eftir að áætlunin gekk í gildi dróst losun saman nokkurn veginn í takt við væntingar. Nýjar losunartölur fyrir 

2015 benda hins vegar til að losun standi í stað eða leiti upp á við á ný. Þar kemur meðal annars til að áhrifa 

samdráttar eftir bankahrunið 2008 gætir ekki lengur og mikill vöxtur er í sumum greinum, s.s. ferðaþjónustu 

og byggingariðnaði.186 

Skýrslan bendir á að þrátt fyrir að losun hafi „minnkað í takt við væntingar frá 2010“ bendi „mikil 

aukning í ferðaþjónustu og fleiri þættir […] til þess að sú þróun gæti stöðvast og jafnvel snúið 

við.“187 Þannig hefur samdráttur losunar ekki gengið eftir sem skildi, en hvað um aðrar aðgerðir 

stjórnvalda? Þegar kemur að því að útlista því sem stjórnvöld eiga að hafa áorkað hingað til segja 

                                                           
183 Sigurpáll Ingibergsson, „Loftslagsmarkmið ÁTVR til 2030“, Morgunblaðið, 11.05.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1595411/ 
184 Elva Björk Sverrisdóttir, „Losun minnkuð um 50-75%“, Morgunblaðið, 16.02.07, bls. 32-33. 
185 „Skýrsla umhverfis-og auðlindarráðherra um stöðu og stefnu í loftslagsmálum. - 146. löggjafarþing 2016-2017“, 

bls. 2. Sótt af vef Alþingis þann 23.11.17: https://www.althingi.is/altext/pdf/146/s/0289.pdf  
186 „Skýrsla umhverfis-og auðlindarráðherra um stöðu og stefnu í loftslagsmálum“, bls. 2. 
187 Sama rit, bls. 7. 

https://www.althingi.is/altext/pdf/146/s/0289.pdf
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skýrsluhöfundar að „of langt mál væri að telja upp allt sem hægt væri í því sambandi“ og leiða 

athygli lesandans að vinnu vegna orkuskipta.188 Það dugir þó skammt, ef litið er til allra loforða. 

Skýrsla umhverfisráðuneytisins um loftslagsmál frá febrúar 2017 bendir á að: „[a]ðgerðaáætlun í 

loftslagsmálum frá 2010 miðaði að því að útstreymi án stóriðju og án bindingar með landgræðslu 

og skógrækt yrði 9% minna árið 2020 en árið 1990 og 32% minna árið 2020 án stóriðju en með 

bindingu. Nokkuð vantar á að þessi markmið náist.“189 Aðgerðaráætlanir og stefnuyfirlýsingar lofa 

öllu fögru, en árangurinn er ekki upp á marga fiska þegar rýnt er í stöðu mála. Og þetta má greina 

í viðhorfi almennings þegar greining er tekin upp að nýju á umræðunni í ársbyjun 2016.  

Bjartsýni góðærisáranna er ekki jafn ráðandi í umræðunni tíu árum síðar. Ekki nóg með að 

leitarniðurstöðum hafi snarfækkað milli áratuga, heldur er orðræðan öðruvísi; tónninn er 

vonleysislegri, áherslurnar kraftlausari og loforðin um stefnumyndanir og aðgerðaráætlanir hljóma 

holari en þau gerðu þegar góðærið stóð sem hæst. Leitarniðurstöðurnar í Fréttablaðinu, sem voru 

121 árið 2006, eru nú komnar niður í 46 árið 2016. Morgunblaðið tekur einnig snarpa dýfu, úr 255 

leitarniðurstöðum í 54. Þessar tölur einar og sér gefa til kynna ákveðna uppgjöf, minni umfjöllun, 

færri áköll um aðgerðir, en í þessum kafla verður litið til þeirra breytinga sem orðið hafa á 

orðræðunni milli ára. Árið hefst á vonarglætu, Parísarsáttmálinn er nýundirritaður og stjórnvöld á 

alþjóðavísu hafa sett sér markmið um minni kolefnislosun, en nú eru menn meðvitaðir um að 

loforðum verði að fylgja aðgerðir.190 Umræðan er eftir því, og ekki bætir úr skák þegar Donald 

Trump er kosinn til embættis Bandaríkjaforseta í nóvember 2016. Loftslagsumræðan árið 2017 

litast mjög af kjöri Trumps, hann verður ákveðinn blóraböggull fyrir það sem mætti betur fara í 

aðgerðum okkar gegn loftslagsbreytingum. Trump á móti heiminum. En hvað er heimurinn búinn 

að vera að gera til að hamla gegn loftslagsbreytingum? Erum við einhverju skárri, bara því við 

sögðumst ætla að gera eitthvað? 

                                                           
188 „Skýrsla umhverfis-og auðlindarráðherra um stöðu og stefnu í loftslagsmálum“, bls. 8. 
189 „Skýrsla nr. C17:01, Ísland og Loftslagsmál“, febrúar 2017, Hagfræðistofnun, Háskóli Íslands, sótt af vef 

stjórnarráðsins 23.11.17: https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-

media/media/PDF_skrar/island_og_loftslagsmal_hhi_feb_2017.pdf 
190 Til upprifjunar er vísað í tilkynningu utanríkisráðuneytisins um fullgildingu Alþingis á Parísarsamning SÞ: 

„Aðildarríki Parísarsamningsins setja sér markmið um minnkun losunar, svonefnd landsákvörðuð framlög, og 

myndar Parísarsamningurinn lagalegan ramma utan um þessar skuldbindingar. Ísland sendi inn sín markmið þann 30. 

júní 2015 þar sem stefnt er að 40% minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda árið 2030, miðað við 1990, í samstarfi 

við aðildarríki ESB og Noreg. Endanlegar skuldbindingar Íslands ákvarðast af samningi þessara þriggja aðila. Stefnt 

er að því að þeirri vinnu ljúki á næsta ári.“ Sjá: Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Alþingi samþykkti fullgildingu 

Parísarsamningsins“, Vísir, 19.09.16, sótt þann 26.11.17 af: www.visir.is/g/2016160918727 

http://www.visir.is/g/2016160918727


42 
 

Strax í janúar 2016 má greina mikilvæga áherslubreytingu frá því sem var fyrir hrun. Í 

skoðanapistli um sorphirðu Reykjavíkurborgar í tengslum við skuldbindingar okkar á 

alþjóðavettvangi nefnir Fanney Birna Jónsdóttir að: „[l]oftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra eru 

stærstu verkefni mannkyns til næstu áratuga. Sú staðreynd ætti að vera flestum ljós. Hins vegar 

hefur afneitun vandans tafið eða komið í veg fyrir aðgerðir.“191 Bjartsýni góðærisáranna hefur vikið 

fyrir kaldranalegri heimsmynd. Endalaus afneitun í bland við áhugaleysi almennings hefur aðeins 

gert illt verra. Undir þessa afstöðu tekur Jón Gnarr í afdráttarlausum pistli: 

Við sitjum föst í hræðilegum vítahring sem stefnir siðmenningu okkar og tilvist í hættu. Kannski er 

siðmenning okkar á dánarbeðinu. Og kannski felst lausnin ekki í því að reyna að finna út úr því hvernig við 

sigrumst á þessu og lifum af heldur frekar að horfast í augu við napran raunveruleikann, gefast up og sætta 

okkur við að deyja?192 

Hvort sem höfundur er meðvitað að ýkja vonleysið eða reyna að hrista upp í lesandanum, má hér 

greina ákveðna uppgjöf sem minnir um margt á loftslagssinnuleysi Norgaard: „þetta er allt svo 

hræðilegt, getum við ekki allt eins gefist upp ef við ætlum að horfast í augu við vandann?“ Spurt 

er af hverju fólk lætur eins og ekkert sé og neitar að horfast í augu við loftslagsbreytingar. Guðni 

Elísson kemur einkar vel inn á þennan viðhorfsvanda í grein sinni „Dómsdagslukkan tifar.“ Bendir 

hann á að afneitunin er kannski þeim mun meiri eftir því sem vitneskjan um alvarleika málsins er 

meiri. Það er auðveldara að láta eins og ekkert sé, heldur en að þurfa að draga úr lífsgæðum 

sínum.193 

Jöklafræðingurinn Helgi Björnsson nefnir örvæntingu samstarfsfélaga sinna „yfir því 

sinnuleysi sem hefur verið árum saman um þessi mál“ en „nýlegt samkomulag í París þjóða á milli 

vekur von.“194 Morgunblaðið birtir í þessu tilefni greinarflokk eftir Júlíus Sólnes, fyrrverandi 

umhverfisráðherra, þar sem áherslan er lögð á raunverulegt sinnuleysi Íslendinga og nánari útlistun 

á loftslagsvandanum fyrir hinn fáfróða almenning.195 Það er ákveðið ergelsi í umræðunni, en þá er 

sem loforðum stjórnmálamanna sé nú tekið með fyrirvara. Frétt um að Bandaríkin og Kanada 

                                                           
191 Fanney Birna Jónsdóttir, „Villandi val“, Fréttablaðið, 06.01.16, bls. 12. 
192 Jón Gnarr, „Er siðmenningin dauðvona?“, Fréttablaðið, 15.01.16, bls. 18. 
193 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar: Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, Ritið, 1/2011, 

bls. 91-136, hér bls. 94. 
194 Kristín Heiða Kristinsdóttir, „Þessi bók er ekki síður fyrir fullorðna“, Morgunblaðið, 19.01.16, sótt af greinasafni 

mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1582232/ 
195Auk greinarinnar sem vísað er í hér að ofan má finna hinar greinarnar í röðinni í eftirfarandi tímaröð: 

Júlíus Sólnes, „Um gróðurhúsaáhrif kolsýru“, Morgunblaðið, 11.02.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1584957/; Júlíus Sólnes, „Um loftslagsrannsóknir og reiknilíkön“, Morgunblaðið, 

25.02.16, sótt af greinasafni mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1586790/; Júlíus Sólnes, „Um kolfnisbúskap jarðar 

og kolefnislíkan IPCC“, Morgunblaðið, 05.03.16, sótt af greinasafni mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1587898/ 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1582232/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1584957/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1586790/
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hyggist „hafa forystu í loftslagsmálum“ í tengslum við niðurstöður Parísarsáttmálann, endar á því 

niðurlagi að „[b]æði löndin hafa lengst af staðið sig illa í loftslagsmálum.“196 Það má nánast lesa 

efasemdartóninn í niðurlagi blaðamanns. „Jájá, sjáum til með það.“ Í millitíðinni heldur íslenskt 

stjórnmálafólk áfram að fjalla aðeins um vandann í samhengi sinnar pólítísku stefnu. Katrín 

Jakobsdóttir, formaður Vinstri Grænna, fjallar um ójöfnuð og flóttamannavandann með þá 

niðurstöðu fyrir höndum að á Íslandi sé þörf fyrir skýra vinstri stefnu.197 Sú tilhneiging gerir aftur 

vart við sig hjá Katrínu í október sama ár, í aðdraganda íslenskra þingkosninga.198 En hún er ekki 

ein um þetta. Fyrir íslensku forsetakosningarnar fer lítið fyrir umfjöllun um loftslagsbreytingar, 

nema þegar Andri Snær Magnason frambjóðandi og rithöfundur fjallar um þær í tengslum við 

forsetaembættið: Forsetinn eigi að taka skýra afstöðu í þessum málum.199 

Vonleysið kann að vera meira áberandi í aðsendum greinum og skoðanapistlum, en sumt 

breytist ekki. Enn grillir í orðræðuna um sérstöðu Íslands og endurnýjanlega orku. Nú er þó vert að 

athuga nákvæmlega hvar þessi orðræða kemur fram. Í kynningarblaði hins íslenska 

Jarðvarmaklasa í Fréttablaðinu er viðtal við forstjóra Landsvirkjunar, Hörð Arnarson, þar sem 

hann nefnir hvernig Íslendingar eigi að „halda áfram að vera fyrirmynd á alþjóðavettvangi þegar 

kemur að orkumálum.“200 Við verðum að nýta tækifærin sem við höfum og nefnir Hörður 

ferðaþjónustuna í þessu samhengi. Sérstaða okkar muni fleyta okkur langt. Í sama tölublaði segir 

Benedikt Höskuldsson sendifulltrúi hjá utanríkisráðuneytinu „[s]tjórnvöld á Íslandi hafa unnið 

ötullega að útbreiðslu þeirrar jarðhitaþekkingar sem Íslendingar búa yfir“ og að sérstaða Íslands í 

alþjóðlegu samstarfi um orkumál sé afar sterk.201 Fyrir utan einstaka kynningarblöð fer samt talsvert 

minna fyrir þessari orðræðu nú en fyrir tíu árum síðan þar sem sérstaða Íslands og fordæmi okkar 

voru helsta umræðuefni stjórnmálamanna þegar loftslagsbreytingar bar á góma. 

Í umfjöllun um norðurslóðastefnu Evrópusambandsins kemur þó fram að sjá megi tækifæri 

í bráðnun íshellunnar. Terkel Petersen, sérfræðingur í utanríkisþjónustu Evrópusambandsins, segir 

að „slíkt gæti opnað nýja siglingalið á Norður-Íshafi […] Ný fiskimið sem ekki er gert ráð fyrir í 

                                                           
196 „Ætla að hafa forystu í loftslagsmálum“, Fréttablaðið, 11.03.17, bls. 8. 
197 Katrín Jakobsdóttir, „Með jöfnuð að leiðarljósi“, Fréttablaðið, 18.01.16, bls. 12. 
198 Katrín Jakobsdóttir, „Jöfn tækifæri“, Fréttablaðið, 28.10.16, bls. 18. 
199 Andri Snær Magnason, „Um lífsins óvissan tíma“, Fréttablaðið, 22.04.16, bls. 15. 
200 „Fjölmörg tækifæri eru fram undan“, Fréttablaðið, 25.04.16, bls. 4 (kynningarblað: Íslenski jarðvarmaklasinn). 
201 „Mikilvægt að Ísland sé virkur þátttakandi“, Fréttablaðið, 25.04.16, bls. 18 (kynningarblað: Íslenski 

jarðvarmaklasinn). 
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núverandi samningum gætu orðið aðgengileg.“202 Eins kemur fram í viðtali við Lilju Alfreðsdóttur 

að „Ísland hefur ríka hagsmuni af þátttöku í starfi Norðurskautsráðsins og eru málefni norðurslóða 

einn af lykilþáttum í utanríkisstefnu okkar.“203 Í annarri umfjöllun um Norðurskautsráðið kemur 

Lilja inn á sérstöðu Íslands;. „Margir eru farnir að horfa til Íslands í því sambandi [hrein orka] og 

á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á dögunum vorum við með málstofu sem fjallaði um 

endurnýjanlega orkugjafa og var hún vel sótt. Maður finnur að áhuginn er gríðarlegur enda er hægt 

að prófa þessar lausnir mjög víða í heiminum.“ Ekki nóg með að áhuginn sé gríðarlegur heldur er 

vöxtur á útflutningi hugvits og nýsköpunar einnig „gríðarlegur“: Útflutningurinn „[f]ór úr 160 

milljörðum árið 2009 í 290 milljarða eða svo í lok árs 2015. Þetta er mjög ánægjuleg 

strúktúrbreyting í hagkerfinu okkar.“204  

Guðni Elísson bendir á rangfærslurnar í ríkjandi orðræðu: „Stundum hefur verið sagt að 

það séu tækifæri fyrir Íslendinga í loftslagsbreytingum. Meira að segja forsetinn hefur daðrað við 

slíkar hugmyndir. Þetta er einfaldlega rangt. Stóra tækifærið fyrir Íslendinga liggur í því að koma 

í veg fyrir loftslagsbreytingar með því að leggja áherslu á vistvænni orkugjafa og tala skítugu 

jarðefnaeldsneytisorkuna niður.“205 Guðni gerist þó sjálfur sekur um þessa bjartsýnisorðræðu þegar 

hann segir Íslendinga „með góðu fordæmi verið táknræn fyrirmynd.“ Það er þessi réttlæting sem 

kemur alltaf upp aftur í íslenskri orðræðu um loftslagsbreytingar. Í dæmi Guðna hefur allt viðtalið 

farið í að útlista loftslagsvandanum skýrt og skilmerkilega, en með því að enda á björtu nótunum 

– að Íslendingar geti vel orðið fyrirmynd – beinir hann sjónum lesandans annað. Samkvæmt þessari 

orðræðu þurfum við bara smá átak og þá verður þetta allt í lagi.206 En þetta átak lætur bíða eftir sér. 

Eftir að Parísarsáttmálinn hefur verið undirritaður í desember 2015 erum við meðvitaðari um að 

loforðum verði að fylgja eftir með raunverulegum aðgerðum. Þessi afstaða birtist skýrt í pistli 

Federicu Mogherini, æðsta talsmanns utanríkismála hjá ESB og Karmenu Vella, 

framkvæmdarstjóra ESB í siglinga- og sjávarútvegsmálum.207 Norðurslóðir geti „orðið heiminum 

                                                           
202 Elvar Ingimundarson, „Áskoranirnar ná yfir landamæri“, Morgunblaðið, 08.06.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1598749/ 
203 Lilja Dögg Alfreðsdóttir, „Norðurskautsráðið 20 ára - fjöregg norðurskautssamstarfsins“, Morgunblaðið, 

09.09.16, sótt af greinasafni mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1609538/ 
204 Orri Páll Ormarsson, „Nálgunin þarf að vera ábyrg“, Morgunblaðið, 06.10.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1612879/ 
205 Björn Jóhann Björnsson, „Glíma við risavaxinn vanda“, Morgunblaðið, 14.04.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1592403/ 
206 Þess ber að gæta að þó orðræðan sé almennt í þessum dúr þá er Guðni ekki á þessari skoðun, en nánar má lesa um 

afstöðu Guðna í grein hans: „Vekjum ekki sofandi dreka: Loftslagsmál, pólítísk umræða og olíuleit á íslenska 

landgrunninu“, Tímarit Máls og menningar, 72 (4)/2011, bls. 8-23. 
207 „Norðurslóðir skipta Evrópu máli“, Fréttablaðið, 03.05.16, bls. 13. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1598749/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1609538/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1612879/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1592403/
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leiðarljós í átt að sjálfbærri þróun.“ En ekki sé nóg að tala um það, nú sé aðgerða þörf. Sama tón 

má greina í ákalli yfirmanna sendiráða ESB á Íslandi sem birtist í Fréttablaðinu: Ísland verði að 

standa við skuldbindingar sínar.208 Það sé siðferðisleg ábyrgð ríkra þjóða að axla ábyrgð. 

Þessi siðferðislega skylda er umhugsunarefni í aðsendum greinum í Fréttablaðinu í 

haustbyrjun. Bjarni Karlsson skrifar pistil um hræsni okkar allra, „Hvað voru þau að hugsa“ verði 

yfirskrift í kennslugögnum framtíðarinnar um ofuráherslu okkar á að setja manninn alltaf í fyrsta 

sæti, okkar eigin neyslu fram yfir umhverfið.209 Kristín Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi Hjálparstarfs 

kirkjunnar spyr „hvað getum við þá gert, ég og þú? Hér og nú, til að binda enda á ófrið, fátækt og 

misrétti? Við getum byrjað á því að hætta að loka augunum, hlusta, vera gagnrýnin og virk í 

samfélaginu.“210 

Það er samt eitt að viðurkenna eigin hræsni, að horfast jafnvel í augu við eigið 

aðgerðarleysi, og það er annað að gera eitthvað. Á meðan að lítil klausa í Fréttablaðinu lýsir 

áhyggjum Stephen Hawking um að jörðin verði ónýt eftir þúsund ár, birtist önnur frétt um að 

loftslagsbreytingar séu slæmar fyrir viðskipti ákveðinna fyrirtækja: „hlýrri vetur slæmur fyrir 

hagnað fatafyrirtækja.“211 Það sé nú ansi mikið áhyggjuefni að úlpur seljist ekkert í hlýnandi veðri. 

Og í þessari mótsögn kristallast vandi loftslagssinnuleysisins. Við sjáum, vitum að við erum að 

tortíma jörðinni, en áhyggjur okkar beinast ítrekað að einhverju sem er haldbært, sem við getum 

skilið. 

Þannig leggja fyrirtæki frekar áherslu á það sem þau eru að gera vel: Íslensk fyrirtæki á 

borð við ÁTVR setja sér loftslagsmarkmið og auglýsa það í Morgunblaðinu.212 Gæða-, öryggis- og 

umhverfisstjóri Vífilfells birtir þar einnig grein um endurvinnslu- og umhverfisstefnu fyrirtækisins, 

sama fyrirtækis og flytur inn gosdrykki frá the Coca-Cola company.213 Þetta minnir um margt á 

grænþvott, en kannski er þetta það besta í stöðunni. Að fyrirtæki líti svo á að þau græði ef þau setja 

sig í umhverfisvænan búning hlýtur að þýða að umhverfisvernd sé að verða almenningi 

mikilvægari. „Starfsmenn ÁTVR – Vínbúðanna taka undir með óskarsverðlaunahafanum 

                                                           
208 „Parísarsamninginn verður að efna“, Fréttablaðið, 15.09.16, bls. 26. 
209 Bjarni Karlsson: Bakþankar, „Ég er hræsnari“, Fréttablaðið, 07.09.16, bls. 48/baksíða. 
210 Kristín Ólafsdóttir, „Frá orðum til athafna – í okkar valdi“, Fréttablaðið, 10.10.16, bls. 13. 
211 „Jörðin ónýt eftir þúsund ár“, Fréttablaðið, 23.11.16, bls. 9; „Hlýrri vetur slæmur fyrir hagnað fatafyrirtækja“, 

03.12.16, bls. 18. 
212 Sigurpáll Ingibergsson, „Loftslagsmarkmið ÁTVR til 2030“, Morgunblaðið, 11.05.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1595411/  
213 Sveinbjörn Jónsson, „Endurvinnsla framleiðslufyrirtækja og loftslagsbreytingar“, Morgunblaðið, 26.05.16, sótt af 

greinasafni mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1597188/  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1595411/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1597188/
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Leonardo DiCaprio: „Loftslagsbreytingar eru raunverulegar. Tökum þessari plánetu ekki sem 

sjálfsögðum hlut.“214 

Orðræðan í Morgunblaðinu er alvörugefnari þegar líður á haustið. Sérblað er skrifað um 

loftslagsbreytingar og þar eru alþjóðlegir sérfræðingar um loftslagsbreytingar fengnir í viðtöl, þeir 

Stefan Rahmstorf og Michael Mann, en Morgunblaðið virðist almennt duglegra í þessum efnum 

en Fréttablaðið þegar kemur að því að vekja athygli á vandanum.215 Til að mynda er ítarleg 

fréttaskýring um niðurstöður skýrslu sem Alþjóðaveðurfræðistofnunin (WMO) birti í tengslum við 

loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Marrakesh.216 Þar kemur fram að „loftslagsbreytingar í 

heiminum hafa orðið til þess að mannskæðum hitabylgjum, fellibyljum, þurrkum og flóðum hefur 

fjölgað á síðustu árum.“ Þetta er alvarlegt mál og ekki batnar það þegar Donald Trump kemur inn 

í myndina. Morgunblaðið birtir í því samhengi langa úttekt á hættunni sem fylgir kjöri hans, ef litið 

er til aðgerða í baráttunni á heimsvísu.217 Eins eru pistlahöfundar Morgunblaðsins duglegir að 

gagnrýna loftslagsstefnu Donald Trump.218 Með tilkomu Trump er eins og heimurinn ranki við sér, 

detti úr lægðinni sem við höfðum leyft okkur að dvelja í. En er Trump virkilega sá sem ber að 

varast, eða verður hann að persónugervingu fyrir okkar eigið aðgerðarleysi? Umræðan árið 2017 

kann að svara þessari spurningu, en það er athyglisvert að sjá hve normalísaraðar 

loftslagsbreytingar af manna völdum eru orðnar í umræðunni árið 2017. 

„Liðið ár var það hlýjasta frá því að mælingar hófust árið 1880, að sögn bandarískra 

vísindamanna í gær. Þeir sögðu helstu ástæðuna vera mikla losun gróðurhúsalofttegunda af 

mannavöldum.“219 Loftslagsbreytingar eru staðreynd, ekki hugarburður eða ýkjur „græningja.“ 

„Sumarveðrið varð Áströlum dýrkeypt“, segir til að mynda í frétt Fréttablaðsins, um ýkt 

veðurafbrigði þar í landi, þar sem kemur einnig fram að samkvæmt nýrri skýrslu Loftslagsráðs 

                                                           
214 Sigurpáll Ingibergsson, „Loftslagsmarkmið ÁTVR til 2030“, Morgunblaðið, 11.05.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1595411/  
215 Orri Páll Ormarsson, „Kapphlaup við tímann“, Morgunblaðið, 06.10.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1612940/; Orri Páll Ormarsson, „Erum að glata þessu mikilvæga svæði“, 

Morgunblaðið, 06.10.16, sótt af greinasafni mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1612883/ 
216 „Öfgar í veðurfari aukast“, Morgunblaðið, 09.11.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1617270/  
217 „Abbababb, þetta er gabb!“ Morgunblaðið, 20.11.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1618708/  
218 Jón Agnar Ólason, „Hvenær kemur að okkur“, Morgunblaðið, 06.12.16, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1620794/; Kjartan Kjartansson, „Týnd veröld Trump“, Morgunblaðið, 13.12.16, sótt af 

greinasafni mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1621557/  
219 „Hlýjasta ár frá upphafi mælinga“, Morgunblaðið, 19.01.17, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1625958/?t=456090287&_t=1511352161.85  
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Ástralíu hafi Ástralíubúar „aldeilis fengið að kenna á loftslagsbreytingum af manna völdum þetta 

sumarið.“220 Það er ekki tiplað á tánum í kringum umræðuefnið. „Ef ekki er gripið til róttækra 

aðgerða til að halda aftur af hlýnun jarðar gætu 350 milljónir Evrópubúa orðið fyrir barðinu á 

hættulegum öfgum í veðurfari á hverju ári í lok þessarar aldar“, segir í rannsókn sem Morgunblaðið 

fjallar um þann 9. ágúst.221 Loftslagsbreytingar af manna völdum eru staðreynd. Það sem vantar 

upp á, ef allt á ekki að fara á versta veg, eru aðgerðir okkar.  

„Baráttan gegn loftslagsbreytingum er meginviðfangsefni núlifandi kynslóða, ekki síst 

þeirra sem starfa í bílaiðnaði.“222 Bílaframleiðendur virðast vera byrjaðir að átta sig á aukinni 

eftirspurn eftir umhverfisvænni samgöngumátum. Sumir hverjir eru þó ekki á sama máli, eins og 

forstjóri BMW sem er á því að „fullkomnari og háþróaðri dísilvélar mun[i] einnig gegna hlutverki 

í þróun sjálfbærra bílasamgangna.“223 Þeir eru enn til sem sjá sér hag í notkun mengandi orkugjafa, 

en fremstur í þeirra flokki er Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. Það er athyglisvert að fylgjast 

áfram með umræðunni um hann í tengslum við loftslagsbreytingar, en hér má segja að hann verði 

að nokkurs konar blóraböggli í loftslagsmálum. Hann verður sameiginlegur óvinur okkar í 

baráttunni, en það auðveldar okkur um leið að forðast eigin ábyrgð. Þessi afstaða birtist skýrt þegar 

í ljós kom að Trump hyggðist draga Bandaríkin úr Parísarsamkomulaginu. Hann varð einn á móti 

heiminum, eða heimurinn ein heild gegn Trump.224 En er Trump virkilega vandamálið? Vissulega 

má greina hjá honum „raunverulegt dómgreindarleysi og skammsýni“ þegar hann tekur 

bandarískan kolaiðnað fram yfir „velferð komandi kynslóða“ en er aðgerðarleysi annarra þjóða 

virkilega skárra, bara því þær segjast ætla að gera eitthvað?225  

Háfleyg loforð eru sem fyrr áberandi í íslenskri orðræðu. Í íslenskum stjórnmálum kemst 

Björt framtíð til valda með Sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Komið er á metnaðarfullri stefnu í 

stjórnarsáttmála hinnar nýju ríkisstjórnar sem „hyggst einnig gera aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 

í samræmi við Parísarsamkomulagið. Áætlunin á að fela í sér græna hvata, skógrækt, landgræðslu 

og orkuskipti.“ Orðalagið í pistli Þorbjörns Þórðarsonar dregur fram kunnuglegan vanda. Þetta á 

                                                           
220 „Sumarveðrið varð Áströlum dýrkeypt“, Fréttablaðið, 11.03.17, bls. 10. 
221 „Spá fjölda dauðsfalla vegna veðurfarsöfga“, Morgunblaðið, 09.08.17, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1649875/  
222 „Áhersla á rafvæðingu, sjálfvirkni og nettengingu“, Fréttablaðið, 10.01.17, bls. 4/Bílar. 
223 „Dísilvélar munu einnig gegna hlutverki í þróun sjálfbærra bílasamgangna“, Fréttablaðið, 17.08.17, bls. 48. 
224 „Parísarsamkomulagið er sagt í hættu“, Fréttablaðið, 01.06.17, bls. 10; „Halda ótrauð áfram án Donald Trump“, 

Fréttablaðið, 02.06.17, bls. 10; „Frakkar bjóða loftslagsvísindamenn velkomna“, Fréttablaðið, 10.06.17, bls. 12; 

Magnús Heimir Jónasson, „Örlög Evrópu í eigin höndum“, Morgunblaðið, 29.05.17, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1641573/?t=246609492&_t=1511375382.86 
225 Ole Anton Bieltvedt, „Heimur í höndum skemanns“, Fréttablaðið, 21.06.16, bls. 15. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1649875/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1641573/?t=246609492&_t=1511375382.86
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að gera eitthvað, þarna einhvern tímann í óljósri framtíð. En það er ekki nóg að vera með stefnu ef 

henni er ekki fylgt eftir.226  

Ljóst er að áhersla Evrópusambandsins á þó að heita skýr þegar kemur að 

Parísarsamkomulaginu. Morgunblaðið birtir pistil eftir háttsetta fulltrúa ESB, Federicu Mogherini 

og Miguel Arias Canete þar sem þau segja „áætlanir þurfa að verða að áþreifanlegum, 

framkvæmanlegum stefnumálum og aðgerðum - núna.“227 Það sem meira er: „Við höfum varið 

tuttugu árum í samningaviðræður. Nú er tími aðgerða, heimurinn setur framkvæmdir í forgang.“ 

En er virkileg trú á að stjórnvöld muni standa við gefin loforð? Svo virðist sem almenningur sé 

byrjaður að efast. Það er „valt að leggja allt traust á stjórnvöld“ þegar kemur að því að „hugsa um 

það í alvöru hvort neyslumynstur okkar og orkunotkun þurfi ekki endurskoðunar við og hvað við 

getum gert hvert og eitt til að draga úr losun gróðurhúsalofftegunda, skrifar Ingibjörg Gísladóttir, 

sem nefnir réttilega að „[v]ið Íslendingar höfum hingað til verið frekar áhugalausir um loftslagsmál 

og hegðað okkur eins og hlýnun jarðar kæmi okkur ekki við.“228 Júlía Margrét Alexandersdóttir 

bendir réttilega á að  

Nógu erfitt sé að fá rúma 7 milljarða jarðarbúa til að breyta lífsmynstri sínu þannig að við getum búið hér 

áfram til frambúðar, en mesta fyrirstaðan sé að jarðarbúar hafa ekkert hafið þá vinnu. Undirbúningurinn er 

nefnilega fastur í þrætum nefndarvinnunnar, loftslagsráðstefnum sem fara í súginn, undirbúningsvinnu sem 

er ekki unnin því þar er fólk sem vill ekki hefja hana.229 

Það er ákveðin uppgjöf í orðræðunni og aðferðir stjórnvalda eru dregnar í efa. Þorbjörn Þórðarson 

setur spurningarmerki við áherslu stjórnvalda á endurnýjanlega orkugjafa í baráttunni við 

loftslagsbreytingar, þegar ljóst sé að „kjötneysla mannsins og framleiðsluhættir í landbúnaði eru 

miklu veigameiri þáttur í loftslagsbreytingum en bensínorka.“230 Fjóla og Þuríður Helga 

Kristjánsdóttir spyrja hvað „við“ getum gert í umfjöllun um Before the Flood, heimildarmynd 

Leonardo Dicaprio.231 Ábyrgðin er sett á herðar neytandans. Hvernig getum „við“ dregið úr losun? 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson fjallar um umhverfisáhrif ferðaiðnaðarins en kaldhæðnislegan 

                                                           
226 Eftir nokkurra mánaða setu er sama ríkisstjórn og lofaði öllu fögru í loftslagsmálum harðlega gagnrýnd fyrir að 

þegja þunnu hljóði meðan Donald Trump brýtur ítrekað gegn mannréttindum á heimsvísu. Eru sjálfstæðismenn 

kannski bara orðin tóm? Rósa Björk Brynjólfsdóttir, „Sjálfstæðisflokkurinn og Donald Trump“, Fréttablaðið, 

31.08.17, bls. 22. 
227 Mogherini, Federica og Canete, Miguel Arias, „Fram til sóknar í loftslagsaðgerðum“, Morgunblaðið, 27.06.17, 

sótt af greinasafni mbl.is: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1644873/  
228 Ingibjörg Gísladóttir, „Hlýnun jarðar - líka okkar mál”, Morgunblaðið, 22.02.17, sótt af greinasafni mbl.is: 

www.mbl.is/greinasafn/grein/1630080/  
229 Júlía Margrét Alexandersdóttir, „Hamfarir fastar í nefnd“, 11.09.17, Morgunblaðið, sótt af greinasafni mbl.is: 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1653772/  
230 Þorbjörn Þórðarson, „Út úr kú “, Fréttablaðið, 13.07.17, bls. 16. 
231 Fjóla Kristjánsdóttir og Þuríður Helga Kristjánsdóttir, „Hvað getum við gert?“ Fréttablaðið, 30.01.17, bls. 17. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1644873/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1630080/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1653772/
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kontrast má finna í umfjöllun um aukinn ferðamannastraum til Grænlands.232 „Umfjöllunin um 

loftslagsbreytingar hefur vakið athygli á landinu […] fólk vill sjá Grænlandsjökul áður en hann 

bráðnar.“ Auknar flugsamgöngur og stærra kolefnisfótspor sem þeim fylgir, þykir einhverra hluta 

vegna jákvætt vegna þess að ferðamannaiðnaðurinn er efnahagslegur hvati fyrir Grænland. 

Efnahagurinn er settur í efsta sæti, og það má einnig greina í orðræðu stjórnmálamanna okkar þegar 

þeir vilja að eitthvað sé aðhafst í loftslagsmálum. Lilja Alfreðsdóttir segir það „kostnaðarsamara 

að aðhafast ekkert“, en skýrsla hennar sem samþykkt var af þingmönnnum NATO á ársfundi þeirra 

í Búkarest „fjallar um efnahagslegar afleiðingar loftslagsbreytinga á norðurslóðum.“233 Þá kemur 

fram að með „skýrslunni beitir Lilja einnig fjárhagslegum hvötum til að vekja ráðamenn til 

umhugsunar um loftslagsmál.“ Vissulega er það leið til að vekja athygli á vandanum, en af hverju 

stemmir þessi þörf okkar til að beina athygli að vandanum þar sem við skiljum hann, í 

efnahagskerfinu, en ekki í mannúðarsjónarmiðum eða einfaldlega af umhverfisástæðum? Af hverju 

hlustum við þegar talað er um áhrifin á efnahaginn, en ekki áhrifin á vistkerfi heimsins, breytt 

dýralíf, bráðnun jökla, flóttamannastraum vegna loftslagsbreytinga, veðurafbrigði og svo mætti 

lengi telja? Svo virðist sem við áttum okkur ekki fyllilega á því sem veldur loftslagsbreytingum, 

eða að hér sé að verki „fjarstæða hins tvöfalda lífs“, áðurnefnda skilgreiningu Robert Jay Lifton á 

lífinu á tímum kalda stríðsins, þegar fólk vissi að það gæti dáið á hverri stundu af völdum 

kjarnorkusprengju, en lét sem það vissi ekki af því.234 Kari Norgaard greinir svipaða eiginleika í 

daglegu lífi Bygdaby, veturinn 2000-2001. „Í einum veruleika var þessi sameiginlega sviðsetning 

venjulegs hversdagslífs. Í hinum veruleikanum bjó hin átakanlega vitneskja um aukna bílanotkun, 

bráðnun jökla og framtíðarspár um möguleg veðurafbrigði.“235 Hið sama mætti segja um viðhorf 

Íslendinga um loftslagsbreytingar. Við vitum, en gerum ekkert. Ljóst er að það er ekki nóg að lofa 

upp í ermi sína endalaust um hitt og þetta, ef við gerum ekki neitt. Kristín Ásgeirsdóttir orðar 

vandann vel þegar líða fer aftur að þingkosningum í októberlok. Þá hefur lítil sem engin áhersla 

verið sett á loftslagsbreytingar og Kristín spyr hvernig stjórnmálaflokkar ætli að bregðast við 

loftslagsvandanum: 

                                                           
232 Guðmundur Ingi Guðbrandsson, „Ferðamenn og umhverfisáhrif“, Fréttablaðið, 18.01.17, bls. 11; „Fleiri fara til 

Grænlands“, Fréttablaðið, 22.03.17, bls. 6. 
233 Þorgrímur Kári Snævarr, „Kostnaðarsamara að aðhafast ekkert,“ Morgunblaðið, 09.10.17, sótt af greinasafni 

mbl.is: www.mbl.is/greinasafn/grein/1657081/?t=298900922&_t=1511458412.59  
234 Norgaard, bls. 4-5. 
235 „In one reality was the collectively constructed sense of normal everyday life. In the other reality existed the 

troubling knowledge of increasing automobile use, polar ice caps melting, and the predictions of future weather 

scenarios.“ Norgaard, bls. 5. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1657081/?t=298900922&_t=1511458412.59
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Samkvæmt nýjustu fréttum erum við að auka útblástur gróðurhúsalofttegunda í stað þess að minnka hann. 

Loftslagsbreytingar eru mesti vandinn sem mannkynið á við að glíma og í raun ætti umræðan að snúast 

langmest um hana. En nei, það er varla minnst á vanda jarðarinnar og gjörðir mannanna í þeim efnum, hvað 

þá ábyrgð okkar Íslendinga sem mengum og sóum hrikalega.236 

Hvar eru stóru spurningarnar? „Fögur orð og fyrirheit duga okkur ekki lengur“ sögðu menn árið 

2007.237 Árið 2017 erum við enn á sama máli, við segjumst vilja aðgerðir – en viljum við það 

raunverulega? Færa mætti rök fyrir því að áhuginn á raunverulegum breytingum hafi minnkað 

verulega, eins og sjá má í samantektinni hér að ofan. Umræðan hefur snarminnkað og áherslan á 

beinar aðgerðir virðist þar að auki vera minni en hún var á góðærisárunum. Er það merki um 

loftslagssinnuleysi? Næsti kafli vinnur úr upplýsingunum hér að ofan og leitast við að greina 

loftslagssinnuleysið í umræðunni, með áherslu á almennari orðræðu eftir kosningar árið 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
236 Kristín Ásgeirsdóttir, „Hvar eru stóru spurningarnar?“, Fréttablaðið, 27.10.17, bls. 18. 
237 „Hlýnun á allra vörum“, Morgunblaðið, 04.02.07, bls. 1; „Á ystu nöf“, Morgunblaðið, 06.02.07, bls. 22. 
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3. Loftslagsorðræðan eftir Alþingiskosningar 28. október 2017 

― Þegar góðærisorðræðan ýtir undir loftslagssinnuleysi 
 

Í síðasta kafla var unnið með bókstaflega orðræðu um loftslagsbreytingar og greining beindi aðeins 

sjónum að leitarniðurstöðum þar sem hugtakið var nefnt beinum orðum, en hvernig er talað um 

loftslagsbreytingar þegar þær koma óbeint við sögu? Hér er almennt fjölmiðlaumhverfi skoðað á 

þriggja mánaða tímabili eftir Alþingiskosningar 28. október 2017, nánar tiltekið 01.11.2017-

01.02.2018, þar sem fleiri miðlar eru teknir fyrir en í fyrri kafla.238 Öðruvísi aðferðarfræði við 

gagnaöflun skilar víðfemari niðurstöðum, en hér er kafað dýpra í almenna orðræðu þar sem 

loftslagsbreytingar koma ekki alltaf beint við sögu – þegar þær ættu að vera í forgrunni. Er þessari 

aðferð beitt til að sjá hvort draga megi fram þögla eiginleika loftslagssinnuleysisins eins og það 

birtist í skrifum Kari Norgaard. Spurt er hvort greina megi svipað stef í loftslagsorðræðu íslensks 

stjórnmálafólks og greina mátti hjá íbúum Bygdaby sem hættu að kippa sér upp við 

loftslagsbreytingar um leið og hið óeðlilega snjóleysi vék fyrir snjó og allir gátu andað léttar. Ljóst 

er að mikið fór fyrir stórtækri orðræðu íslensks stjórnmálafólks sem við upphaf tímabilsins var í 

miðjum stjórnarviðræðum og síðar að leggja fram fjárlagafrumvarp fyrir Alþingi. Hverjar eru 

aðaláherslur þessa stjórnmálafólks eftir að það er kosið á þing og hvaða trú hefur almenningur á 

íslensku stjórnmálafólki þegar kemur að baráttunni við loftslagsbreytingar?239  

Til viðmiðunar við greiningu síðasta kafla sést hvernig almenn umræða um 

loftslagsbreytingar eykst á þessu tímabili frá því sem áður var, en í Morgunblaðinu má finna 19 

leitarniðurstöður þar sem loftslagsbreytingar koma beint við sögu; 12 falla undir árið 2017 og 7 

árið 2018. Í Fréttablaðinu mátti finna 16 leitarniðurstöður, 9 árið 2017 og 7 árið 2018.240 Það má 

vissulega teljast mikið þegar rifjað er upp að þetta er þriggja mánaða úrtak, en nú er athyglisvert 

                                                           
238 Eftirfarandi miðlar voru skoðaðir: Vísir, Mbl.is, Kjarninn, Stundin, DV og RÚV. 
239 Trú almennings á íslensk stjórnvöld hefur ekki verið mikil yfir höfuð frá hruni, en Katrín Jakobsdóttir, 

forsætisráðherra, „veltir því fyrir sér hvernig er hægt að breyta stjórnmálunum næstu ár og auka þetta traust sem 

hefur tapast og skapa pólitískan stöðugleika. Katrín segir að stjórnmálin hafi verið mjög átakamiðuð síðastliðinn 

áratug og traust á stjórnmálum hafi jafnvel verið óeðlilega mikið fyrir hrun. […] Hún vill breyta vinnulagi til að 

byggja upp traust á Alþingi.“ Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, „Vill auka traust sem hefur tapast“, RÚV, 07.12.17, 

sótt þann 08.02.18 af: www.ruv.is/frett/vill-auka-traust-sem-hefur-tapast 

Þá skipaði Katrín starfshóp „sem á að skila tillögum um hvernig sé hægt að auka traust á stjórnmálum og 

stjórnsýslu”, en Jón Ólafsson, formaður starfshópsins „segir að vandamálið á Ísland sé að frá bankahruninu hafi 

traust á stofnunum ríkisins og stjórnmálum verið mjög lítið og ekki náð sér aftur.“ Freyr Gígja Gunnarsson, „Þurfa 

að læra að takast á án vantrausts“, RÚV, 08.01.18, sótt þann 10.02.18 af: www.ruv.is/frett/thurfa-ad-laera-ad-takast-

a-an-vantrausts 
240 Til upprifjunar var úrtakið árið 2016: 46 í Fréttablaðinu, 54 í Morgunblaðinu. Fyrir fyrstu 10 mánuði ársins 2017 

eru niðurstöðurnar 46 í Fréttablaðinu en 49 í Morgunblaðinu.  

http://www.ruv.is/frett/vill-auka-traust-sem-hefur-tapast
http://www.ruv.is/frett/thurfa-ad-laera-ad-takast-a-an-vantrausts
http://www.ruv.is/frett/thurfa-ad-laera-ad-takast-a-an-vantrausts


52 
 

að skoða hvernig umræðan var í hinu víðara samhengi; þegar rætt er um „grænar“ tilhneigingar 

Íslendinga, svifryksmengun og áætlanir stjórnvalda án þess að loftslagsmálin séu alltaf nefnd 

beinum orðum. Hver er núverandi afstaða Íslendinga til loftslagsmála þegar tillit er tekið til 

efnahagsástandsins og þeirrar langvarandi stjórnmálakreppu sem hefur verið ríkjandi frá 

efnahagshruni? Nú vill stjórnmálafólk meina að efnahagslegur og stjórnmálalegur stöðugleiki sé 

að færast í íslensk stjórnmál og efnahagskerfið virðist loks vera að rétta úr kútnum. Bæði má sjá 

það í orðræðu stjórnmálafólks um loftslagsbreytingar og bjartsýninni sem greina má í umræðunni 

eftir áralanga þögn í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi, en einnig í neyslu Íslendinga sem hefur 

aukist gríðarlega á stuttum tíma. Má segja að aftur sé komið góðæri? Hvað þýðir það fyrir íslenska 

loftslagsorðræðu? 

 

3.1 Góðæris-orðræðan endurfædd 
 

Það er nokkurn veginn sama hvaða hagvísar eru skoðaðir; hagvöxtur, einkaneysla eða kaupmáttur, allt bendir 

til þess að það sé góðæri á Íslandi. Það ástand kristallast meðal annars í eldhúsum landsmanna, sem virðast 

verða flottari og dýrari með hverjum deginum sem líður.241 

  

Toppnum er líklega náð, segir framkvæmdastjóri fyrirtækis sem sérhæfir sig í framleiðslu 

eldhúsinnréttinga.242 Ragna Halldórsdóttir, deildarstjóri umhverfis- og fræðsludeildar hjá Sorpu, er 

á svipuðu máli, en „[a]ldrei hefur meiri úrgangur borist inn á endurvinnslustöðvar Sorpu en nú í ár. 

Þykir þetta magn til marks um aukið góðæri í þjóðfélaginu og slær meira að segja út hið alræmda 

ár 2007.“243 Eins hefur sala á nýjum bílum aukist um fjórtan prósent frá því sem var fyrir ári.244 

Jafnvel eiturlyfjaneysla þjóðarinnar gefur okkur vísbendingar um jákvæða stöðu hins íslenska 

efnahagskerfis, þegar litið er til þeirra efna sem eru vinsæl hverju sinni.245 Samkvæmt 

sérfræðingum lögreglunnar hefur orðið gríðarleg aukning á kókaínneyslu landans sem er nú 

sambærileg við það sem sást síðast á árunum 2006 og 2007, en kókaín er eitt dýrasta fíkniefnið á 

                                                           
241 Jóhann Bjarni Kolbeinsson, „Góðærið kristallast í eldhúsunum“, RÚV, 15.12.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/godaerid-kristallast-i-eldhusunum 
242 Sama rit.  
243 Höskuldur Daði Magnússon, „Góði hirðirinn sprunginn“, Morgunblaðið, 11.12.17, sótt þann 30.01.18 af: 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/12/11/godi_hirdirinn_sprunginn/ Sjá einnig: „Vikulega berast Góða hirðinum 

25 gámar fullir af nytjahlutum. Af hverjum fimm, sem berast daglega, þarf að senda tvo til baka í förgun eða 

endurvinnslu.“ Lovísa Arnardóttir, „Aldrei meiri úrgangur borist til endurvinnslustöðva“, Vísir, 08.12.17, sótt þann 

08.02.18 af: www.visir.is/g/2017171209018/aldrei-meiri-urgangur-borist-til-endurvinnslustodva 
244 Jóhann Bjarni Kolbeinsson, „Nýir bíla seljast betur en fyrir ári“, RÚV, 29.01.18, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/nyir-bilar-seljast-betur-en-fyrir-ari  
245 Sigurður Mikael Jónsson, „Ekkert lát á kókaínflóði“, Vísir, 21.11.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171129840/ekkert-lat-a-kokainflodi  

http://www.ruv.is/frett/godaerid-kristallast-i-eldhusunum
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/12/11/godi_hirdirinn_sprunginn/
http://www.visir.is/g/2017171209018/aldrei-meiri-urgangur-borist-til-endurvinnslustodva
http://www.ruv.is/frett/nyir-bilar-seljast-betur-en-fyrir-ari
http://www.visir.is/g/2017171129840/ekkert-lat-a-kokainflodi
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markaðnum.246 Aðspurður um aukna kókaínneyslu landans segist sérfræðingur hafa tekið eftir 

„sömu þróun í kringum 2006 og 2007. Þegar kaupmáttur þjóðarinnar eykst þá breytist kannski 

aðeins neyslumynstrið í því hvaða fíkniefnum fólk er að neyta í samfélaginu.“247  

Ljóst er að íslenskt stjórnmálafólk tekur uppsveiflu efnahagsins fagnandi, en Bjarni 

Benediktsson, fjármála og efnahagsráðherra, hefur til að mynda sagt „að allt bendi til að Ísland hafi 

náð toppi hagsveiflunnar og að hagvöxturinn verði eitthvað minni á næstu árum.“248 Eins segir 

Bjarni, í tengslum við hækkun frítekjumarks eldri borgara, að það séu „skýrar vísbendingar um að 

stefnt sé í sömu átt og á bóluárunum fyrir hrun.“249 En hvernig er loftslagsorðæða stjórnmálafólks 

í núverandi góðæri? Íslendingar ætluðu sér að vera fremstir í flokki í baráttunni við 

loftslagsbreytingar í síðasta góðæri. Má greina sömu eiginleika í orðræðunni nú? 

 

3.2 Staðan í íslenskum stjórnmálum og áhrifin á loftslagsumræðuna 
 

Eftir Alþingiskosningarnar 28. október 2017 varð það úr að Vinstri græn, Sjálfstæðisflokkur og 

Framsókn hófu formlegar stjórnarmyndunarviðræður. Ef miðað er við ímynd þessara flokka er 

athyglisvert að sjá stefnumál þeirra fyrir kosningar. Sjálfstæðisflokkur, hægri-

frjálshyggjuflokkurinn í þessari samsteypustjórn, er hvergi banginn við að nefna 

loftslagsbreytingar í sinni stefnuyfirlýsingu og talar um „náttúruvá vegna loftslagsbreytinga af 

manna völdum.“250 Framsóknarflokkurinn vill „skynsamlega og sjálfbæra nýtingu á gæðum jarðar 

sem skaði ekki hagsmuni komandi kynslóða“ og kannski má lesa hér úr að átt sé við 

loftslagsbreytingar.251 En athyglisvert kann að þykja að Vinstri Græn, sem alltaf hafa gefið sig út 

fyrir að vera umhverfissinnaður vinstriflokkur, nefna loftslagsbreytingar aldrei berum orðum í sinni 

stefnuyfirlýsingu. Þau ýja að þeim, en passa að styggja engan þegar tekið er fram að 

                                                           
246 „Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á talsvert meira magn kókaíni í fyrra miðað við síðustu ár og var 

meira af því í umferð en oft áður.“ Nadine Guðrún Yaghi, „Aukin eftirspurn eftir kókaíni rakin til góðæris“, Vísir, 

21.01.18, sótt þann 10.02.18 af: www.visir.is/g/2018180129857/aukin-eftirspurn-eftir-kokaini-rakin-til-godaeris  
247 Nadine Guðrún Yaghi, „Aukin eftirspurn eftir kókaíni rakin til góðæris“, Vísir, 21.01.18, sótt þann 10.02.18 af: 

www.visir.is/g/2018180129857/aukin-eftirspurn-eftir-kokaini-rakin-til-godaeris  
248 Atli Ísleifsson, „Bjarni: „Höfum náð toppi hagsveiflunnar“, Vísir, 14.12.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171219440/bjarni-hofum-nad-toppi-hagsveiflunnar-  
249 Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, „Stefnt í sömu átt og á bóluárum fyrir hrun“, RÚV, 16.12.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/stefnt-i-somu-att-og-a-boluarum-fyrir-hrun  
250 „Náttúruvá vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum verður að taka alvarlega og við þurfum að leggja okkar af 

mörkum í þeim efnum. Sjálfstæðisflokkurinn vill að dregið verði úr losun gróðurhúsalofttegunda með minni bruna 

og kolefnisbindingu með eflingu gróðurlenda.“ „Stefnumál - Umhverfis- og auðlindamál“, XD.is, sótt þann 14.02.18 

af: xd.is/malefnin/umhverfismal/  
251 „Stefnumál“, Framsókn.is, sótt þann 14.02.18 af: framsokn.is/stefnan/  

http://www.visir.is/g/2018180129857/aukin-eftirspurn-eftir-kokaini-rakin-til-godaeris
http://www.visir.is/g/2018180129857/aukin-eftirspurn-eftir-kokaini-rakin-til-godaeris
http://www.visir.is/g/2017171219440/bjarni-hofum-nad-toppi-hagsveiflunnar-
http://www.ruv.is/frett/stefnt-i-somu-att-og-a-boluarum-fyrir-hrun
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„Vinstrihreyfingin – grænt framboð leggur áherslu á öfluga alþjóðlega samvinnu um umhverfismál 

og bindandi sáttmála svo að land okkar og jörðin öll verði góður bústaður til frambúðar.“252 

Bindandi sáttmálinn gæti hér verið Kýótó-bókunin eða Parísarsamkomulagið, það er opið til 

túlkunar. 

Þegar Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, fer hins vegar á fund forseta í því skyni að hljóta 

umboð til að hefja formlegar viðræður segir hún „að lögð verði áhersla á stóru málin og nefndi þar 

heilbrigðismál, menntamál og samgöngumál meðal annars. „Aukinheldur legg ég sérstaklega 

áherslu á, annars vegar jafnrétti og hins vegar loftslagsmál, að þau verði í öndvegi,“ sagði Katrín 

við blaðamenn að loknum fundi.“253 Þá eru loftslagsbreytingar nefndar. Þetta er endurtekið stef hjá 

Katrínu í stjórnarviðræðunum, en aðspurð segir hún jafnframt að „[þ]að er ekkert launungarmál að 

við [formenn flokkanna þriggja] höfum lagt mikla áherslu á til að mynda loftlagsmál og 

jafnréttismál í þessum samtölum og viðræðum. Og það eru mál þar sem hefur verið langt á milli 

sem við eigum eftir að lenda í einhverri niðurstöðu.“254 Það er athyglisvert að loftslagsmálin teljast 

raunar svo fyrirferðarmikil í orðræðu Katrínar Jakobsdóttur að blaðamaður RÚV telur það 

viðeigandi að fyrsta ferð Katrínar sem forsætisráðherra sé á loftslagsráðstefnuna í París, „en í ávarpi 

sínu á fundinum lagði [Katrín] áherslu á áform nýrrar ríkisstjórnar í umhverfis og 

loftslagsmálum.“255 Blaðamaður tekur fram að þetta hafi verið „gríðarlega vel sóttur fundur“ sem 

sýnir „hversu miklu máli þetta málefni skiptir og er komið ofarlega á dagskrá þeirra ríkja sem taka 

þátt í þessum fundi.“256 Málefnið „loftslagsbreytingar“ er sagt ofarlega á dagskrá og sú afstaða 

skilar sér í fjárlögunum sem kynnt voru þann 30. nóvember 2017: „Í umhverfismálum á að ganga 

lengra en nemur skuldbindingum Íslands samkvæmt Parísarsamkomulaginu. „Við gerum ráð fyrir 

að stefna að kolefnishlutleysi“, sagði Katrín.“257 Það er háleitt markmið og spyrja má hve raunhæft 

það raunverulega er.258  

                                                           
252 „Stefnuyfirlýsing - Náttúra og umhverfi“, VG.is, sótt þann 14.02.18 af: 

vg.is/stefnan/stefnuyfirlysing/#natturaogumhverfi  
253 Hulda Hólmkelsdóttir, „Katrín hóflega bjartsýn: „Ekki sopið kálið þó í ausuna sé komið.“ Vísir, 02.11.17, sótt 

þann 08.02.18 af: www.visir.is/g/2017171109681/katrin-hoflega-bjartsyn-ekki-sopid-kalid-tho-i-ausuna-se-komid-  
254 Heimir Már Pétursson, „Bjarni segir formenn leggja mikinn metnað í stjórnarsáttmálann“, Vísir, 22.11.17, sótt 

þann 08.02.18 af: www.visir.is/g/2017171129589/bjarni-segir-formenn-leggja-mikinn-metnad-i-stjornarsattmalann 
255 Heiðar Örn Sigurfinnsson, „París: Loftslagsmálin ofarlega á dagskrá ríkja“, RÚV, 12.12.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/paris-loftslagsmalin-ofarlega-a-dagskra-rikja 
256 Sama rit. 
257 Brynjólfur Þór Guðmundsson, „Boða sókn og stöðugleika“, RÚV, 30.11.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/boda-sokn-og-stodugleika 
258 Nægir í því samhengi að taka fram að sama fjárlagafrumvarp hyggst draga úr hækkun kolefnisgjalds frá því sem 

boðað var í fjárlagafrumvarpi fráfarandi ríkisstjórnar. Vissulega segir í stjórnarsáttmálanum að „kolefnisgjaldið verði 

http://www.visir.is/g/2017171109681/katrin-hoflega-bjartsyn-ekki-sopid-kalid-tho-i-ausuna-se-komid-
http://www.visir.is/g/2017171129589/bjarni-segir-formenn-leggja-mikinn-metnad-i-stjornarsattmalann
http://www.ruv.is/frett/paris-loftslagsmalin-ofarlega-a-dagskra-rikja
http://www.ruv.is/frett/boda-sokn-og-stodugleika
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Það er eitt að segjast ætla að framkvæma hlutina, annað að láta aðgerðir fylgja stóru 

orðunum. Hverjar eru hinar raunverulegu áherslur? Það fer minna fyrir loftslagsmálunum að 

fjárlögum frágengnum. „Katrín segir fyrirliggjandi þingmálaskrá endurspegla áherslumál 

ríkisstjórnarinnar á komandi ári. „En síðan myndi ég auðvitað segja að stóra verkefnið núna sé 

samtalið við vinnumarkaðinn sem er framundan.“259 Áherslan er lögð á gott samband stjórnvalda 

og aðila vinnumarkaðarins og jafnframt að viðhalda efnahagslegum stöðugleika. Innviðir 

samfélagsins eru settir í forgang, megináherslan er á að „styrkja innviði í samgöngu- og 

heilbrigðiskerfi landsins og auka stuðning við menntun og nýsköpun. Þannig verði heildaraukning 

útgjalda til heilbrigðismála frá síðustu fjárlögum tuttugu og tveir milljarðar og fjögurra milljarða 

króna aukning til menntamála.“260 Nú er ekkert því til fyrirstöðu að styrkja innviði samfélagsins, 

en hvað um loftslagsmálin , ætla þau að verða meira en orðin tóm? Það er ekki nóg að kalla vandann 

„[s]tærsta verkefni alþjóðasamfélagsins um þessar mundir“ ef við látum raunverulegar aðgerðir 

sitja á hakanum.261  

 

3.3 Staðan í umhverfismálum Íslendinga  
 

 „Búist er við að koltvísýringsútblástur verði meiri á heimsvísu í ár en í fyrra.“262 Ekki er það skárra 

hérlendis þegar ljóst er að „[ú]tblástur gróðurhúsalofttegunda eykst áfram á Íslandi, þvert á 

markmið, samkvæmt nýrri losunarskýrslu“ sem fréttastofa RÚV fjallaði um í maí 2017.263 

Niðurstöður eldsneytisspár Orkustofnunar frá 2016 minna einnig á að „[o]líunotkun á Íslandi [muni 

aukast] til 2050, þrátt fyrir þær aðgerðir sem gripið hefur verið til í loftslagsmálum. […] Síauknar 

                                                           
hækkað um 50% strax í upphafi kjörtímabilsins“, en glöggir hafa bent á að í „fjárlagafrumvarpi Benedikts 

Jóhannessonar, fráfarandi fjármálaráðherra, var hins vegar kveðið á um tvöföldun gjaldsins.“ Kjartan Kjartansson, 

„Stefna á kolefnishlutlaust Ísland en draga úr hækkun kolefnisgjalds“, Vísir, 30.11.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171139923/stefna-a-kolefnishlutlaust-island-en-draga-ur-haekkun-kolefnisgjalds 
259 Ægir Þór Eysteinsson, „Stærsta verkefnið að skapa sátt á vinnumarkaði“, RÚV, 31.12.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/staersta-verkefnid-ad-skapa-satt-a-vinnumarkadi  
260 Sjá til að mynda: Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, „Ætla að leggja áherslu á innviðauppbyggingu“, RÚV, 30.12.17, sótt 

þann 08.02.18 af: www.ruv.is/frett/aetla-ad-leggja-aherslu-a-innvidauppbyggingu; Stígur Helgason, „21 milljarðs 

aukning til heilbrigðismála“, RÚV, 14.12.17, sótt þann 08.02.18 af: www.ruv.is/frett/21-milljards-aukning-til-

heilbrigdismala 
261 Er hér vísað til áramótaávarps Katrínar Jakobsdóttur, forsætisráðherra: „Stærsta verkefni alþjóðasamfélagsins um 

þessar mundir eru loftslagsbreytingar“, Landgræðsla ríkisins, janúar 2018, sótt þann 27.02.18 af: 

https://www.land.is/2018/01/02/staersta-verkefni-althjodasamfelagsins-um-thessar-mundir-eru-loftslagsbreytingar/ 
262 Matthías Tryggvi Haraldsson, „Meiri útblástur í fyrsta sinn í fjögur ár“, RÚV, 14.11.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/meiri-utblastur-i-fyrsta-sinn-i-fjogur-ar 
263 Tryggvi Aðalbjörnsson, „Útblástur heldur áfram að aukast á Íslandi“, RÚV, 01.05.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/utblastur-heldur-afram-ad-aukast-a-islandi  

http://www.visir.is/g/2017171139923/stefna-a-kolefnishlutlaust-island-en-draga-ur-haekkun-kolefnisgjalds
http://www.ruv.is/frett/staersta-verkefnid-ad-skapa-satt-a-vinnumarkadi
http://www.ruv.is/frett/aetla-ad-leggja-aherslu-a-innvidauppbyggingu
http://www.ruv.is/frett/21-milljards-aukning-til-heilbrigdismala
http://www.ruv.is/frett/21-milljards-aukning-til-heilbrigdismala
http://www.ruv.is/frett/meiri-utblastur-i-fyrsta-sinn-i-fjogur-ar
http://www.ruv.is/frett/utblastur-heldur-afram-ad-aukast-a-islandi
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flugferðir til og frá landinu með harðnandi ferðamannastraumi vega þar þyngst.“264 Því er ljóst að 

það verður erfitt fyrir Íslendinga að standast alþjóðlegar skuldbindingar sínar í loftslagsmálum, en 

í greinaröð Kjarnans á vegum Circular Solutions um umhverfismál á Íslandi er dregið í efa að það 

verði hægt yfir höfuð.265 Vissulega notum við mikið af hreinni orku hér á landi, en neysla okkar á 

afurðum sem framleiddar eru út í hinum stóra heimi hafa einnig áhrif. Þannig nefna höfundar í 

sömu greinaröð að í skýrslu „um kolefnisfótspor Íslendinga kemur fram að þrátt fyrir að hér sé 

umhverfisvæn raforka og húshitun svipar kolefnisfótspor Íslendinga til þróaðra landa sem geta ekki 

státað af „hreinni“ orku.“266 Ástæðan er ekki aðeins „vegna aukinna samgangna og neyslu á 

innfluttum vörum,“ heldur nefnir skýrslan einnig „að meirihlutinn af kolefnisspori Íslendinga utan 

landsteinana á sér stað í þróunarlöndum við framleiðslu á vörum sem Íslendingar neyta.“267 

Greinarhöfundar klykkja að lokum út með þeim orðum að: 

Umhverfisáhrif Íslands og Íslendinga eru því mikil og margslungin, en leiðirnar sem hægt er að fara til þess 

að minnka það eru að sama skapi margar og áhugaverðar. Sú vinna þarf að vera hröð og markviss svo við 

getum haldið áfram að skapa okkur sérstöðu sem umhverfisvænt land og ekki myndi skemma fyrir að vera 

raunverulega „græn”.268 

Við segjumst vera græn, en erum við það raunverulega? Íslendingar hugsa grænt, segir fyrirsögn á 

frétt um bílakaup Íslendinga og er hér endurtekið stef frá fyrri góðæristímabili Íslands þar sem við 

höfðum skyndilega fjárhagslegt ráðrúm til að gefa „grænum“ málefnum gaum.269 Þetta virðist vera 

                                                           
264 Tryggvi Aðalbjörnsson, „Flugumferðin stóreykur útblástur til 2050“, RÚV, 17.07.2016, sótt þann 08.02.18 af: 

http://www.ruv.is/frett/flugumferdin-storeykur-utblastur-til-2050  
265 „Íslendingar munu að öllum líkindum ekki standast skuldbindingar Kyoto-bókunarinnar fyrir árið 2020 og þurfa 

að hafa mikið fyrir því að standast Parísarsáttmálann fyrir árið 2030.“ Reynir Smári Atlason og Hafþór Ægir 

Sigurjónsson, „Hvernig stöndumst við Parísarsáttmálann?“ Kjarninn, 22.11.17, sótt þann 08.02.18 af: 

https://kjarninn.is/skyring/2017-11-22-hvernig-stondumst-vid-parisarsattmalann/  
266 Greinarhöfundar vísa hér í eftirfarandi rannsókn: Clarke, J., Heinonen, J., og Ottelin, J. „Emissions in a 

decarbonised economy? Global lessons from a carbon footprint analysis of Iceland“, Journal of Cleaner Production, 

2017, 166. tlb., bls. 1175-1186. Reynir Smári Atlason og Hafþór Ægir Sigurjónsson, „Umhverfisáhrif Íslands og 

Íslendinga“, Kjarninn, 21.11.17, sótt þann 08.02.18 af: https://kjarninn.is/skyring/2017-11-21-umhverfisahrif-

islands-og-islendinga/  
267 Sama rit. 
268 Sama rit. 
269 Finnur Thorlacius, „Íslendingar hugsa grænt“, Vísir, 05.01.18, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2018180109456/islendingar-hugsa-graent 

Á tímabilinu sem er hér til umfjöllunar fjalla blaðamenn Vísis ítarlega um aukinn áhuga Íslendinga á 

rafmagnsbílum: Finnur Thorlacius, „Nissan sér rafmagnaða framtíð“, Vísir, 07.11.17, sótt þann 11.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171109542/nissan-ser-rafmagnada-framtid; „Allir bílar Opel rafmagnaðir árið 2024“, Vísir, 

09.11.17, sótt þann 11.02.18 af: www.visir.is/g/2017171108726/allir-bilar-opel-rafmagnadir-arid-2024; „Jákvæðar 

niðurstöður af reynsluakstri metanólbíla á Íslandi“, Vísir, 24.11.17, sótt þann 11.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171129306/jakvaedar-nidurstodur-af-reynsluakstri-metanolbila-a-islandi; „Sala rafmagns- og 

tvinnbíla yfir 1 milljón á árinu“, Vísir, 05.12.17, sótt þann 11.02.18 af: www.visir.is/g/2017171209871/sala-

rafmagns-og-tvinnbila-yfir-1-milljon-a-arinu; „Rafmagnaður strætisvagn á leiðinni“, Vísir, 08.12.17, sótt þann 

11.02.18 af: www.visir.is/g/2017171208922/rafmagnadur-straetisvagn-a-leidinni; „Milljón rafmagnsbílar seldir í 

fyrra“, Vísir, 02.01.18, sótt þann 11.02.18 af: www.visir.is/g/2018180109904/milljon-rafmagnsbilar-seldir-i-fyrra; 

http://www.ruv.is/frett/flugumferdin-storeykur-utblastur-til-2050
https://kjarninn.is/skyring/2017-11-22-hvernig-stondumst-vid-parisarsattmalann/
https://kjarninn.is/skyring/2017-11-21-umhverfisahrif-islands-og-islendinga/
https://kjarninn.is/skyring/2017-11-21-umhverfisahrif-islands-og-islendinga/
http://www.visir.is/g/2018180109456/islendingar-hugsa-graent
http://www.visir.is/g/2017171109542/nissan-ser-rafmagnada-framtid
http://www.visir.is/g/2017171108726/allir-bilar-opel-rafmagnadir-arid-2024
http://www.visir.is/g/2017171129306/jakvaedar-nidurstodur-af-reynsluakstri-metanolbila-a-islandi
http://www.visir.is/g/2017171209871/sala-rafmagns-og-tvinnbila-yfir-1-milljon-a-arinu
http://www.visir.is/g/2017171209871/sala-rafmagns-og-tvinnbila-yfir-1-milljon-a-arinu
http://www.visir.is/g/2017171208922/rafmagnadur-straetisvagn-a-leidinni
http://www.visir.is/g/2018180109904/milljon-rafmagnsbilar-seldir-i-fyrra
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fastur hluti í sjálfsmynd Íslendinga á góðæristímum, en spyrja má hvort greina megi mótsagnakennt 

rof milli grænnar sjálfsmyndar og orkufrekrar neysluvenju Íslendinga. Við segjumst vera græn um 

leið og langflestir „fara á milli í einkabílum samkvæmt könnun á ferðavenjum íbúa 

höfuðborgarsvæðisins. […] Ferðamáti Reykvíkinga hefur lítið breyst undanfarin misseri en greina 

má vöxt í samgöngum.“270 Þessi aukning einskorðast þó ekki aðeins við höfuðborgarsvæðið, en 

„[u]mferð um hringveginn jókst um tæp ellefu prósent á síðasta ári, og hefur aukist um ríflega 

fjörutíu og fjögur prósent á síðustu sex árum.“271 Ekki nóg með aukin umsvif okkar í umferðinni 

heldur notar hver Íslendingur um 150 lítra af vatni á dag til persónulegra afnota.272 Við tökum 

hreina vatninu sem sjálfsögðum hlut, þegar við ættum að vera mun meðvitaðari um forréttindin 

sem því fylgja.273 Jafnvel blaðamaðurinn sem fjallar um þessa miklu vatnsnotkun Íslendinga gerist 

sek um ákveðna forréttindablindu þegar hún bendir lesendum á að „Íslendingar þurfa ekki að hafa 

miklar áhyggjur af vatnsnotkun þar sem ferskvatn á hvern íbúa hér á landi sprengir skalann í 

samanburði við önnur lönd.“274 Við eigum svo mikið vatn að við þurfum ekkert að hafa of miklar 

áhyggjur. Vissulega er vatnsnotkun Íslendinga umhverfisvæn í samanburði við aðrar þjóðir sem 

þurfa að reiða sig á olíu eða gas til húshitunar, en þessi afstaða okkar hefur samt leitt til þess að 

                                                           
„Vistvænir bílar slá í gegn hjá Íslendingum“, Vísir, 11.01.18, sótt þann 11.02.18 af: 

www.visir.is/g/2018180119742/vistvaenir-bilar-sla-i-gegn-hja-islendingu; Höskuldur Kári Schram, „Sala á rafbílum 

nærri tvöfaldast“, Vísir, 04.01.18, sótt þann 11.02.18 af: www.visir.is/g/2018180109525/sala-a-rafbilum-naerri-

tvofaldast 
270 Bergljót Baldursdóttir, „Langflestir ferðast um á einkabílum“, RÚV, 31.01.18, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/langflestir-ferdast-um-a-einkabilum  
271 Ægir Þór Eysteinsson, „Umferð eykst á meðan milljarða vantar“, RÚV, 03.01.18, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/umferd-eykst-a-medan-milljarda-vantar  
272 Erla Björg Gunnarsdóttir, „Hver Íslendingur notar 150 lítra af dýrmætu vatni á dag“, Vísir, 17.01.18, sótt þann 

08.02.18 af: www.visir.is/g/2018180118899/hver-islendingur-notar-150-litra-af-dyrmaetu-vatni-a-dag 
273 Nægir hér að nefna vatnsskort í öðrum heimsálfum, þar sem yfirvöld þurfa jafnvel að ganga svo langt að loka 

fyrir aðgang almennings að hreinu vatni. Sjá nánar hér: Kjartan Kjartansson, „Drykkjarvatn að klárast í Höfðaborg 

eftir áralangan þurrk“, Vísir, 16.01.18, sótt þann 12.02.18 af: www.visir.is/g/2018180119115/drykkjarvatn-ad-

klarast-i-hofdaborg-eftir-aralangan-thurrk 
274 Erla Björg Gunnarsdóttir, „Hver Íslendingur notar 150 lítra af dýrmætu vatni á dag“, Vísir, 17.01.18, sótt þann 

08.02.18 af: www.visir.is/g/2018180118899/hver-islendingur-notar-150-litra-af-dyrmaetu-vatni-a-dag 

http://www.visir.is/g/2018180119742/vistvaenir-bilar-sla-i-gegn-hja-islendingu
http://www.visir.is/g/2018180109525/sala-a-rafbilum-naerri-tvofaldast
http://www.visir.is/g/2018180109525/sala-a-rafbilum-naerri-tvofaldast
http://www.ruv.is/frett/langflestir-ferdast-um-a-einkabilum
http://www.ruv.is/frett/umferd-eykst-a-medan-milljarda-vantar
http://www.visir.is/g/2018180118899/hver-islendingur-notar-150-litra-af-dyrmaetu-vatni-a-dag
http://www.visir.is/g/2018180119115/drykkjarvatn-ad-klarast-i-hofdaborg-eftir-aralangan-thurrk
http://www.visir.is/g/2018180119115/drykkjarvatn-ad-klarast-i-hofdaborg-eftir-aralangan-thurrk
http://www.visir.is/g/2018180118899/hver-islendingur-notar-150-litra-af-dyrmaetu-vatni-a-dag
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mjög mikil – og jafnvel óþörf – orka fer í íslenska húshitun.275 Því er það ekki vatnsnotkunin sem 

slík sem er varhugaverð heldur orkan sem fer í að hita vatnið.276  

Almennt taka Íslendingar vatnsauðlindum sínum sem sjálfsögðum hlut og sjaldnast er farið 

í sértækar sparnaðarráðstafanir á heimilum til að koma í veg fyrir vatnssóun, sem þó væru 

auðveldar í framkvæmd ef við legðum hug okkar við það.277 Hér mætti varpa fram þeirri spurningu 

hvort greina megi ákveðna forréttindablindu í afstöðu Íslendinga sem útskýri um leið 

loftslagsinnuleysi okkar. Ljóst er að vegna þess hve gott við höfum það, með tilliti til hreinna 

orkuauðlinda, er erfiðara að gera sér grein fyrir því hve blind við erum á eigin lífsgæði – og um 

leið blind á eigin ábyrgð þegar kemur að því að taka skýra afstöðu til loftslagsmála. Sé því slegið 

föstu að hér sé ákveðin forréttindablinda að verki má segja að hún geri það jafnframt að verkum að 

við eigum auðveldara með að forðast það að axla ábyrgð frammi fyrir vandanum sem felst í 

loftslagsbreytingum. Það er svo fjarlægt okkar heimsmynd og lífsstíl að þurfa að hafa áhyggjur af 

vatni, af orkunýtingu, af mengun, að hér verður hreinlega auðveldara að líta undan. Hin meðseka 

afneitun Stanley Cohen fléttast hér inn í efnahagslegar ástæður afneitunarinnar sem Norgaard 

greindi í viðbrögðum Bygdaby–búa við loftslagsbreytingum.278 Ef við öxlum ábyrgð gæti það þýtt 

fórn ákveðinna lífsgæða og það er hægara sagt en gert.279 Því segjumst við vera græn, og höldum 

dauðataki í þá sjálfsímynd að orkunotkun okkar sé að mestu græn. 

Um leið virðist íslenska þjóðin vera ómeðvituð um mengunina sem hún losar, en nægir í 

því samhengi að nefna að svifryksmengun í Reykjavík mældist þann 29. desember 2017 langt yfir 

                                                           
275 Hitavitureiknivél Orkuseturs sýnir hinn umhverfisvæna orkusparnað sem hlýst af jarðvarmahitun húsa umfram 

olíunotkun til húshitunar. Sjá meira: „Hitaveitureiknivél“, Orkusetur, sótt þann 15.02.18 af: 

orkusetur.is/hushitun/hitaveita/hitaveitureiknivel/; „Vatnsafls- og jarðvarma virkjanir og raf- og hitaveitur hafa í för 

með sér bæði kostnað og umhverfisáhrif vegna framkvæmda og reksturs og er mikill óþarfi að sóa verðmætum 

auðlindum. Með tiltölulega einföldum aðgerðum til að bæta orkunýtingu heimilanna hefur verið áætlað að spara 

megi orku sem samsvarar framleiðslu 40MW vatnsaflsvirkjunar á ári, sem er um það bil jafnmikið og afl Ljósafoss- 

og Steingrímsstöðvar í Soginu til samans.“ „Heima“, Umhverfisstofnun, sótt þann 15.02.18 af: 

www.ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/hvad-get-eg-gert/heima/  
276 „Vatnsnotkun“, Náttúran.is, 07.11.12, sótt þann 16.02.18 af: www.náttúran.is/d/2007/06/21/vatnsnotkun/  
277 Nægir hér að nefna rannsókn Ragnheiðar Ásbjarnardóttur á orkunotkun íslenskra heimila sem sýndi fram á að „ef 

öll heimili á Íslandi lækkuðu hjá sér hitastigið um 1°C gæti orkunotkun heimilanna verið að meðaltali (miðað við 

2001) 27.975 kWh og við það sparað 1.881 kWi á heimili og 243,2 GWh eða 5.287.246 m3. Þetta gæfi íbúum auka 

526 milljónir króna (525.9662.226 kr) til þess að nota annars staðar.“ Ragnheiður Ásbjarnardóttir, Orkunotkun 

heimila á Íslandi og mögulegur sparnaður, Lokaverkefni til B.S. gráðu í umhverfis- og orkufræði, Háskólinn á 

Akureyri, 2010, bls. 31, sótt þann 15.02.18 af: http://hdl.handle.net/1946/5778 
278 Norgaard, bls. 9. 
279 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar: Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, Ritið, 1/2011, 

bls. 92-93 af bls. 91-136. 

http://www.náttúran.is/d/2007/06/21/vatnsnotkun/
http://hdl.handle.net/1946/5778
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heilsuverndarmörkum og aftur tæplega viku síðar.280 Þetta skiptir máli vegna þess hve margir 

kunna að gera ráð fyrir því að við förum aðeins yfir strikið á Gamlárskvöld, þegar notkun flugelda 

fer upp úr öllu valdi. Sú er hins vegar ekki raunin. Þvert á móti er slík aukning á svifryksmengun á 

höfuðborgarsvæðinu að borgaryfirvöld reyna nú að minnka svifryksmengun með rykbindingu og 

skólastjórnendur í borginni eru varaðir við loftmengun af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar.281 

Þessi svifryksmengun hlýtur þó ekki jafn mikla athygli og mengunin sem myndaðist á 

Gamlárskvöld 2017 og hér ber helst að nefna þá miklu andstöðu sem mætti þeim sem dirfðust að 

gagnrýna sprengigleði Íslendinga.282 Vissulega var þetta „hæsta sólarhringsmeðaltal svifryks sem 

mælt hefur verið við Grensásveg frá upphafi mælinga.“283 Mengunin var skaðlegri en í eldgosi, 

þegar hæst lét.284 En að ætla að banna flugelda! Er forræðishyggjan alveg að fara með fólk?285 Enn 

mætti tala hér um ákveðna forréttindablindu sem fléttast við og ýtir undir loftslagssinnuleysi 

Íslendinga. Við höldum fast í okkar siði og ljóst er að það verður hægara sagt en gert að hægja á 

kolefnislosun Íslendinga. Því kunna áherslur nýsettrar ríkisstjórnar Íslands að vekja upp spurningar, 

en stjórnin hyggst ganga lengra en Parísarsamkomulagið gerði ráð fyrir. Þær áherslur kunna þó til 

með að koma síður á óvart þegar efnahagsleg staða Íslands undir árslok 2017 er rifjuð upp. Allt 

lítur betur út og margt bendir til uppgangs. Í þeim aðstæðum eigum við til að ætla okkur of mikið, 

eins og kom í ljós í greiningu á loftslagsorðræðu Íslendinga á góðærisárunum. Við ætlum okkur 

mikið, en aðgerðirnar eiga það til að láta bíða eftir sér. „Meginmarkmið væntanlegrar 

aðgerðaráætlunar er að hvetja bæði heimili og fyrirtæki til að draga úr losun með orkuskiptum eða 

bættri orkunýtingu. Reiknað er með að þessi hækkun auki tekjur ríkissjóðs um tvo milljarða króna 

                                                           
280 Samúel Karl Ólason, „Svifryk töluvert yfir heilsuverndarmörkum“, Vísir, 29.12.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171228901/svifryk-toluvert-yfir-heilsuverndarmorkum 

Tryggvi Páll Tryggvason, „Svifryk í Reykjavík yfir heilsuverndarmörkum“, Vísir, 04.01.18, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2018180109565/svifryk-i-reykjavik-yfir-heilsuverndarmorkum  
281 Hersir Aron Ólafsson, „Borgaryfirvöld reyna að minnka svifryksmengun með rykbindingu“, Vísir, 08.12.17, sótt 

þann 08.02.18 af: www.visir.is/g/2017171208854/borgaryfirvold-reyna-ad-minnka-svifryksmengun-med-

rykbindingu 

Kjartan Kjartansson, „Vara skólastjórnendur í borginni við loftmengun“, Vísir, 28.11.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171128818/vara-skolastjornendur-i-borginni-vid-loftmengun  
282 Nægir hér að nefna athugasemdirnar við eftirfarandi frétt: Anton Egilsson, „Sævar Helgi leggur til að banna 

almenna notkun flugelda“, Vísir, 27.12.17, sótt þann 08.02.18 af: www.visir.is/g/2017171229216  
283 „Við Grensásveg fór styrkur svifryks 17 sinnum yfir sólarhringheilsuverndarmörk árið 2017 miðað við 

grunngögn.“ Ingvar Þór Björnsson, „Hæsta sólarhringsmeðaltal svifryks frá upphafi mælinga“, Vísir, 02.01.18, sótt 

þann 08.02.18 af: www.visir.is/g/2018180109821/haesta-solarhringsmedaltal-svifryks-fra-upphafi-maelinga  
284 Daníel Freyr Birkisson, „Mengunin skaðlegri en í eldgosi“, Vísir, 02.01.18, sótt þann 08.02.18 af: 

www.visir.is/g/2018180109923/mengunin-skadlegri-en-i-eldgosi-  
285 Sem fyrr nægir hér að vísa í athugasemdakerfi Vísis, nú við fréttina hér að ofan. Daníel Freyr Birkisson, 

„Mengunin skaðlegri en í eldgosi“, Vísir, 02.01.18, sótt þann 08.02.18 af: www.visir.is/g/2018180109923/mengunin-

skadlegri-en-i-eldgosi-  

http://www.visir.is/g/2017171228901/svifryk-toluvert-yfir-heilsuverndarmorkum
http://www.visir.is/g/2018180109565/svifryk-i-reykjavik-yfir-heilsuverndarmorkum
http://www.visir.is/g/2017171208854/borgaryfirvold-reyna-ad-minnka-svifryksmengun-med-rykbindingu
http://www.visir.is/g/2017171208854/borgaryfirvold-reyna-ad-minnka-svifryksmengun-med-rykbindingu
http://www.visir.is/g/2017171128818/vara-skolastjornendur-i-borginni-vid-loftmengun
http://www.visir.is/g/2017171229216
http://www.visir.is/g/2018180109821/haesta-solarhringsmedaltal-svifryks-fra-upphafi-maelinga
http://www.visir.is/g/2018180109923/mengunin-skadlegri-en-i-eldgosi-
http://www.visir.is/g/2018180109923/mengunin-skadlegri-en-i-eldgosi-
http://www.visir.is/g/2018180109923/mengunin-skadlegri-en-i-eldgosi-
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á árinu 2018“ segir fjármálaráðherra um hækkun kolefnisgjaldsins.286 Miðað við upprifjunina hér 

að ofan á kærulausri orkunotkun Íslendinga sést að þetta er vægast sagt háleitt markmið. En hvert 

er viðhorf almennings í þessum málum, hefur hann trú á loftslagsaðgerðum íslenskra stjórnvalda? 

 

3.5 Viðhorf almennings til loftslagsaðgerða stjórnvalda 
 

Umhverfiskönnun Gallup í ársbyrjun 2018 leiddi í ljós athyglisverðar niðurstöður þegar rýnt var í 

viðhorf Íslendinga til loftslasgmála: „Um það bil tveir af hverjum þremur landsmönnum telja 

íslenska stjórnmálamenn gera of lítið til að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda hérlendis. Séu 

aðeins þeir svarendur taldir með sem taka afstöðu hækkar hlutfallið í 84 prósent.“287 Þar að auki 

sögðu 54 prósent „Ísland gera of lítið til að aðlagast loftslagsbreytingum.“288 Þetta er niðurstaða 

sem er vert að staldra nánar við. Vissulega er þetta skoðanakönnun sem var gerð áður en núverandi 

stjórn tók við völdum með Katrínu Jakobsdóttur í forsætisráðherrastólnum, en skoðanakönnunin 

gefur samt skýra mynd af afstöðu hins íslenska almennings. Það er eitt að segjast vilja að stjórnvöld 

geri meira, en hvað kemur í ljós þegar betur er rýnt í svörin? Stefið er kunnuglegt; mesta áherslan 

er lögð á að „ríkið myndi grípa til aðgerða sem stuðla að því að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda hjá fyrirtækjum og bæta orkunýtingu þeirra“ en viðleitnin virðist hætta þar.  

[Þ]ó aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og bæta orkunýtingu hjá fyrirtækjum hafi átt 

stuðning 48 prósenta þeirra sem svöruðu vildu aðeins átján prósent að ríkið gerði það sama gagnvart 

heimilum. Eina aðgerðin sem naut minni stuðnings var útflutningur íslenskrar orku. Þriðja neðst á listanum 

var skattlagning á losun gróðurhúsalofttegunda og skattaívilnanir fyrir heimili og fyrirtæki sem minnka 

losun.289  

Stjórnvöld eiga að grípa til aðgerða og mega vel leggja álögur á fyrirtæki, en það sama gildir ekki 

um heimilin og hið persónulega neyslurými. Þetta má ekki vera óþægilegt fyrir hinn almenna 

neytanda! Og hér skýrist vandinn. Við viljum að stjórnvöld geri eitthvað, en ekki að þær aðgerðir 

                                                           
286 Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, „Tveggja milljarða hækkun kolefnisgjalds“, RÚV, 16.12.17, sótt þann 08.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/tveggja-milljarda-haekkun-kolefnisgjalds  
287 Brynjólfur Þór Guðmundsson, „Lág einkunn stjórnmálamanna í loftslagsmálum“, RÚV, 11.01.18, sótt þann 

08.02.18 af: www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum 
288 Nánar um niðurstöður kannanarinnar: „Í könnuninni má greina áhuga almennings á umhverfismálum og áhyggjur 

af stöðu þeirra. 75 prósent sögðu nauðsynlegt að þróa og taka í notkun nýja orkugjafa ef Ísland ætti að verða 

sjálfbært samfélag. 73 prósent töldu með sama hætti að það þyrfti að rannsaka betur hvernig Ísland geti aðlagast 

loftslagsbreytingum. 60 prósent sögðust hafa áhyggjur af þeim afleiðingum sem loftslagsbreytingar geti haft fyrir sig 

og fjölskyldur sínar, 56 prósent sögðu að Ísland fjárfesti of lítið í þróun á endurnýjanlegum orkugjöfum og 54 

prósent sögðu Ísland gera of lítið til að aðlagast loftslagsbreytingum.“ Brynjólfur Þór Guðmundsson, „Lág einkunn 

stjórnmálamanna í loftslagsmálum“, RÚV, 11.01.18, sótt þann 08.02.18 af: www.ruv.is/frett/lag-einkunn-

stjornmalamanna-i-loftslagsmalum 
289 Brynjólfur Þór Guðmundsson, „Lág einkunn stjórnmálamanna í loftslagsmálum“, RÚV, 11.01.18, sótt þann 

08.02.18 af: www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum 

http://www.ruv.is/frett/tveggja-milljarda-haekkun-kolefnisgjalds
http://www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum
http://www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum
http://www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum
http://www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum
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snerti okkur persónulega. Þessi niðurstaða svipar til áðurnefndrar viðhorfskönnunar frá árinu 2007 

sem nefnd var í síðasta greiningarkafla, en hún sýndi fram á að Íslendingar væru alveg til í 

loftslagsaðgerðir – svo lengi sem þeir þyrftu ekki að borga fyrir þær.290 Rannsóknin sem gerð var 

árið 2015, stuttu fyrir undirritun Parísarsáttmálans á einnig erindi hér. Þá kom glögglega fram að 

fleiri einstaklingar studdu hertar reglugerðir stjórnvalda um kolefnislosun heldur en þeir sem 

sögðust opinberlega trúa því að loftslagsbreytingar væru mikil ógn. Jú, það megi gera eitthvað í 

málunum, það þurfi að draga úr kolefnislosun, en fólk vill ekki viðurkenna af hverju það eigi að 

draga úr losun. Hér kemur afneitunin aftur til sögunnar.291 Við viljum ágóðann, en við viljum ekki 

hafa fyrir honum. Og þar kristallast ef til vill núverandi vandi loftslagssinnuleysisins á Íslandi. 

Íslendingar segjast hafa áhyggjur af loftslagsbreytingum en vilja þó lítið gera ef það hefur áhrif á 

þeirra persónulegu hagi, kannski helst vegna þess að við áttum okkur ekki á því hvernig 

loftslagsbreytingarnar snerta okkur persónulega. Þetta er vandinn sem Barasi benti réttilega á.292 

Við erum svo góðu vön þegar kemur að hreinni orkunýtingu að við áttum okkur ekki á því hve 

mikið við raunverulega mengum og það sama á við um vatnsnotkun okkar. Við erum tilbúin að sjá 

stjórnvöld þrýsta á fyrirtæki að breyta rétt fyrir umhverfið, svo lengi sem okkar persónulegu 

lífsgæði haldast ósnert. Við tökum þeim of mikið sem sjálfsögðum hlut. 

  Í inngangi var komið inn á kenningar Peter Mair um pólítískt sinnuleysi Evrópubúa á 21. 

öldinni, en hér er vert að sjá hvernig þær geta tengst aðstæðum í íslenskum stjórnmálum í dag og 

þá jafnvel hvort þetta sé eitthvað sem megi tengja við loftslagssinnuleysi landans. Samkvæmt Mair 

er tími flokkspólítíkurinnar liðinn.293 Almenningur treystir ekki stjórnmálamönnum lengur til að 

sinna sínum skyldum og þetta er viðhorf sem má vissulega greina að einhverju leyti í íslenskum 

stjórnmálum. Þegar síðustu tvær ríkisstjórnir hafa fallið vegna spillingamála og almenningur 

heimtar nýjar kosningar, þá er vert fyrir stjórnmálafólk að líta í eigin barm. Þessu hefur Katrín 

                                                           
290 „Íslendingar áhugalitlir um umhverfið“, Fréttablaðið, 29.10.07, bls. 11. 
291 „Public willingness to support limitations on emissions exceeds the intensity of people’s climate concern in a 

number of other major carbon-emitting countries. This action-versus-concern gap is 38 percentage points in Japan, 

32 points in Russia and 24 points in the U.S. The differences between a relatively low perception of the climate 

challenge and public willingness to do something about it are even greater in other nations: in Israel (56 points) and 

Ukraine (48 points), countries which are not among the top 20 CO2 emitters, and in Poland (44 points) and South 

Korea (41 points), which are.“ Stokes, Bruce, Wike, Richard og Carle, Jill. „Global Concern about Climate Change, 

Broad Support for Limiting Emissions,“ Pew Research Center, nóvember 2015, sótt þann 11.11.17 af: 

http://www.pewglobal.org/files/2015/11/Pew-Research-Center-Climate-Change-Report-FINAL-November-5-

2015.pdf 
292 Barasi, Leo. The Climate Majority, 6. kafli, bls. 10 af 24. 
293 Mair, Peter. Ruling the Void, the Hollowing of Western Democracy, inngangur, bls. 2. 

http://www.pewglobal.org/files/2015/11/Pew-Research-Center-Climate-Change-Report-FINAL-November-5-2015.pdf
http://www.pewglobal.org/files/2015/11/Pew-Research-Center-Climate-Change-Report-FINAL-November-5-2015.pdf
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Jakobsdóttir, forsætisráðherra, áttað sig á en nú hefur verið stofnaður starfshópur sem á að 

endurvekja traust almennings á stjórnmálum og stjórnsýslu.294 Vissulega virðast íslensk stjórnmál 

vera að rétta úr kútnum, þar eð nú mælist mesti stuðningur við ríkisstjórn síðan í hruninu, en það 

er einmitt kjarni málsins.295 Þegar stöðugleiki færist yfir og góðærisorðræðan er við völd erum við 

líklegri til að forðast að axla raunverulega ábyrgð frammi fyrir hinum aðkallandi vanda 

loftslagsbreytinganna. Þá verður það auðveldara að líta í aðra átt en að axla ábyrgð og sinnuleysið, 

loftslagssinnuleysið, dafnar betur ef við fáum tækifæri til að fela okkur bakvið orðin tóm. 

  

                                                           
294 Freyr Gígja Gunnarsson, „Þurfa að læra að takast á án vantrausts“, RÚV, 08.01.18, sótt þann 10.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/thurfa-ad-laera-ad-takast-a-an-vantrausts 
295 Kristín Sigurðardóttir, „Mesti stuðningur við ríkisstjórn frá hruni“, RÚV, 19.12.17, sótt þann 15.02.18 af: 

www.ruv.is/frett/mesti-studningur-vid-rikisstjorn-fra-hruni  

http://www.ruv.is/frett/thurfa-ad-laera-ad-takast-a-an-vantrausts
http://www.ruv.is/frett/mesti-studningur-vid-rikisstjorn-fra-hruni
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4. Samantekt og niðurstöður 
 

Rétt eins og á góðærisárunum (2006 og 2007 sér í lagi), þegar við gátum hrist af okkur áhyggjurnar 

með því að einblína á sérstöðu íslenskrar hreinnar orku, þá eigum við nú í hættu að detta í þá gryfju 

að taka aðgerðirnar ekki alla leið, heldur festast í fullkominni meðalmennsku þar sem við höldum 

áfram að menga umfram efni og felum okkur á bak við orðræðuna um hreina orkunýtingu. Eins og 

Barasi bendir á þá er ekki nóg að sýna einstaklingum í vestrænum þjóðum hvernig 

loftslagsbreytingar muni hafa áhrif á fjarlægari slóðum, hjá þeim sem minna mega sín.296 Þá 

freistumst við kannski til þess að styrkja handahófskennd málefni tengd loftslagsbreytingum um 

fáeina þúsundkalla og hætta svo að veita þeim gaum, vegna þess að þau muni nú varla snerta við 

okkur, er það? En þau gera það, eins og Barasi bendir svo réttilega á. Við þufum að snúa orðræðunni 

við. Hér á Íslandi er ekki nóg að leggja áherslu á hreina orkunýtingu og láta þar við sitja, heldur 

þyrfti að gera almenning meðvitaðan um forréttindin sem fylgja þessum náttúrulegu auðlindum, og 

um leið að koma honum í skilningi um að þessar auðlindir eru ekki botnlausar. Það sem við sjáum 

gerast á miðbaugi jarðar hefur áhrif hér, fyrr eða síðar.297 Og því fyrr sem við áttum okkur á áhrifum 

loftslagsbreytinga hér á Norðurslóðum og áttum okkur um leið á því sem við getum raunverulega 

gert til að hafa áhrif, því betra.  

Eins og var sýnt fram á hér að framan má greina svipaða góðæris–eiginleika í 

loftslagsumræðunni nú og á árunum 2006–2007, þegar við gátum allt, höfðum tök á að vera fremst 

í flokki í baráttunni við loftslagsbreytingar og góðærissendiherra okkar, Ólafur Ragnar, flaug 

heimsálfanna á milli til að kynna hreina orkunýtingu Íslendinga. Nú er orðræðan tempraðari, en 

hvað sjáum við þó þegar stjórnmálafólk kynnir nýjasta framlag Íslendinga til baráttunnar? Ekki 

nóg með að það hyggist ná markmiðum Parísarsamkomulagsins, það hyggst gera gott betur! Þessi 

gengdarlausa bjartsýni kann þó að vera byrjuð að hljóma kunnuglega. Almenningur virðist vera 

byrjaður að sjá í gegnum stóru orðin, ef ekki nema að hálfu leyti, ef minnst er lágrar einkunnar 

                                                           
296 The Climate Majority, 6. kafli, bls. 8-9 af 24. 
297 Nægir hér að nefna ýkt veðurafbrigði á borð við flóðbylgjur, fellibyli og skógarelda víðs vegar um heim: 

Atli Ísleifsson, „Flóðbylgja skall á Vanúatú og Nýju-Kaledóníu“, Vísir, 20.11.17, sótt þann 13.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171129967/flodbylgja-skall-a-vanuatu-og-nyju-kaledoniu; Ingvar Þór Björnsson, „Minnst nítján 

látnir í fellibyl í Víetnam“, Vísir, 04.11.17, sótt þann 13.02.18 af: www.visir.is/g/2017171109397/minnst-nitjan-

latnir-i-fellibyl-i-vietnam; Gunnar Reynir Valþórsson, „Hundruð heimila orðið skógareldum að bráð“, Vísir, 

06.12.17, sótt þann 13.02.18 af: www.visir.is/g/2017171209338/hundrud-heimila-ordid-skogareldum-ad-brad; 

Kjartan Kjartansson, „Hátt í hálfa milljón enn án rafmagns á Púertó Ríkó eftir fellibylinn í haust“, Vísir, 25.01.18, 

sótt þann 13.02.18 af: www.visir.is/g/2018180129268/hatt-i-half-milljon-enn-an-rafmagns-a-puerto-riko-eftir-

fellibylinn-i-haust 

http://www.visir.is/g/2017171129967/flodbylgja-skall-a-vanuatu-og-nyju-kaledoniu
http://www.visir.is/g/2017171109397/minnst-nitjan-latnir-i-fellibyl-i-vietnam
http://www.visir.is/g/2017171109397/minnst-nitjan-latnir-i-fellibyl-i-vietnam
http://www.visir.is/g/2017171209338/hundrud-heimila-ordid-skogareldum-ad-brad
http://www.visir.is/g/2018180129268/hatt-i-half-milljon-enn-an-rafmagns-a-puerto-riko-eftir-fellibylinn-i-haust
http://www.visir.is/g/2018180129268/hatt-i-half-milljon-enn-an-rafmagns-a-puerto-riko-eftir-fellibylinn-i-haust
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stjórnmálamanna í loftslagsaðgerðum í skoðanakönnun Gallup.298 Við viljum að stjórnvöld geri 

meira, en hér þarf að verða viðhorfsbreyting ef við ætlum að gera nóg og til þess þarf meðal annars 

að auka fræðslu. Við þurfum að sýna fram á að meiri aðgerðir fyrir heimilin þurfa ekki að þýða 

verri kjör. Nú hefur til að mynda verið saminn leiðarvísir fyrir hinn loftslagsmeðvitaða þingmann 

(e. Clever climate legislation); handbók sem gefin er út af Norðurlandaráði og á að „á að undirbúa 

þingmenn um heim allan fyrir mikilvæg verkefni svo hægt sé að ná loftslagsmarkmiðum 

Parísarsamkomulagsins.“299 Það gæti verið skref í rétta átt, en ljóst er að við þurfum að taka stærri 

skref, það þýðir ekki að ætlast til þess að stjórnvöld hamli aðeins fyrirtækjum, eins og könnun 

Gallup leiddi í ljós að Íslendingar vildu. Þá er verkið aðeins unnið til hálfs og líklegt að 

loftslagssinnuleysið grasseri áfram. Ef við beinum vandanum sífellt frá okkur, hristum af okkur 

ábyrgðina þar sem þetta er eitthvað sem er svo fjarri okkur, þá gerist fátt. 

Ef við ætlum að hafa áhrif þá þarf hvert og eitt okkar að gera það, og þess vegna er grein 

Guðna Elíssonar um sannar gjafir UNICEF sérlega mikilvæg í þessu samhengi. Fyrirsögnin kann 

að gefa til kynna að hér sé aðeins enn eitt góðgerðarmálið; „Vatnsdæla – gjöf sem getur breytt 

heiminum.“ 300 Hér mætta halda að gömul klisja sé við völd; Gerum heiminn að betri stað, bætum 

aðstæður barna í þróunarríkjunum. En þessi grein gerir gott um betur. Guðni gerir nákvæmlega það 

sem Barasi bendir á að þurfi – hann beinir athyglinni að lesandanum, hvernig góðverkið – að gefa 

vatnsdælu í lítið þorp í þriðja heiminum – getur bætt kjör afkomenda hans sjálfs, persónulega: 

Þeir einstaklingar sem gefa vatnsdælu hrinda af stað ferli sem endar ekki við jaðar litla þorpsins þar sem 

dælunni er komið fyrir og árangurinn af gjöfinni skilar sér ekki allur strax. Menntum konur í þróunarríkjum 

með því að tryggja fólkinu þeirra vatn og leggjum um leið eitthvað að mörkum til þess að tryggja velferð 

okkar eigin barna. 51.850 kr. er ekki mikill peningur í stóra samhenginu, en samt umtalsverð fjárhæð fyrir 

margan, eigi hann að reiða hana fram einn. En ef fyrirtæki og hópar taka sig saman getum við sem þjóð látið 

dælurnar ganga.301 

Grein Guðna vakti margan til umhugsunar og starfsfólk UNICEF á Íslandi vissi ekki hvaðan á sig 

stóð veðrið þegar pantanir á vatnsdælum fóru að hrúgast inn.302 Einhver gæti mótmælt, sagt að 

                                                           
298 Brynjólfur Þór Guðmundsson, „Lág einkunn stjórnmálamanna í loftslagsmálum“, RÚV, 11.01.18, sótt þann 

08.02.18 af: www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum 
299 Birgir Þór Harðarson, „Nýr leiðarvísir loftslagsmeðvitaða þingmannsins“, Kjarninn, 19.11.17, sótt þann 13.02.18 

af: https://kjarninn.is/frettir/2017-11-19-nyr-leidarvisir-loftslagsmedvitada-thingmannsins/; Umrædd skýrsla: Steen, 

Gade. Clever climate legislation: – A hands-on guide for parliamentarians to achieve the Paris-agreement, Nordic 

Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat, 2017. 
300 Guðni Elísson, „Vatnsdæla - gjöf sem getur breytt heiminum“, Vísir, 02.12.17, sótt þann 12.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171209750/vatnsdaela-gjof-sem-getur-breytt-heiminum  
301 Sama rit.  
302 Jakob Bjarnar Grétarsson, „Íslendingar kaupa vatnsdælur í stórum stíl“, Vísir, 07.12.17, sótt þann 12.02.18 af: 

www.visir.is/g/2017171209070/islendingar-kaupa-vatnsdaelur-i-storum-stil  

http://www.ruv.is/frett/lag-einkunn-stjornmalamanna-i-loftslagsmalum
https://kjarninn.is/frettir/2017-11-19-nyr-leidarvisir-loftslagsmedvitada-thingmannsins/
http://www.visir.is/g/2017171209750/vatnsdaela-gjof-sem-getur-breytt-heiminum
http://www.visir.is/g/2017171209070/islendingar-kaupa-vatnsdaelur-i-storum-stil
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þetta sé ekki nóg. Við ættum að vera að gera meira. En þetta er skref í rétta átt, og því tökum við 

fagnandi. Við verðum að gera það. Eru ekki litlu skrefin betri en engin skref?303 

Greiningin hér að ofan leitaðist við að greina loftslagssinnuleysið í íslenskri 

fjölmiðlaumfjöllun um loftslagsbreytingar. Í fyrri kafla var unnið með ítarlega samantekt á allri 

loftslagsumræðunni sem birtist í Fréttablaðinu annars vegar og Morgunblaðinu hins vegar og 

muninn sem greina mátti milli áratuga; frá góðærisárunum 2006–2007 til ástandsins í 

loftslagsumræðunni tíu árum síðar, árin 2016–2017. Loftslagssinnuleysið er margslungið fyrirbæri. 

Samkvæmt skilgreiningu Kari Norgaard er þetta hamlandi aðgerðarleysi frammi fyrir gríðarlegum 

vanda loftslagsbreytinganna, svo miklum að almenningur stirðnar eins og í vondum draumi og 

lætur fremur eins og ekkert sé. Í þessari greiningu var leitast við að sýna fram á að afstaða 

almennings er flóknari en svo. Í íslenskri loftslagsorðræðu má ítrekað greina vilja til 

loftslagsaðgerða að orðinu til, en aðgerðirnar láta ítrekað bíða eftir sér. Spurt er hvort sérstöðu–

orðræðan sem greina mátti í hinu íslenska góðæri á árunum 2006–2007 hafi fléttast inn í og 

gjaldfellt sérstöðu Íslands í loftslagsmálunum. Um leið er því varpað fram hvort vonleysið sem 

fyllti íslenska orðræðu eftir efnahagshrunið hafi einnig skilið eftir sviðna jörð í aðgerðum 

Íslendinga í loftslagsmálunum. Ljóst er að loftslagsmálin voru sett í biðstöðu í kjölfar 

efnahagshrunsins og tíu árum síðar er orðræðan tempraðari, varari um sig. 

Það er svo í kjölfar Alþingiskosninga í árslok 2017 sem greina má endurnýjaða bjartsýni 

Íslendinga í loftslagsmálum, en síðari kafli rekur bein tengsl þessarar auknu loftslagsbjartsýni 

íslenskra stjórnmálamanna við bætta efnahagsstöðu þjóðarinnar, í fyrsta skipti eftir 

efnahagshrunið. Kaflinn skoðar víðfemara úrtak en sá fyrri, og tekur einnig til efnis þar sem 

loftslagsbreytingar koma óbeint við sögu, í því skyni að greina raunverulega afstöðu íslensks 

almennings til loftslagsbreytinga. Úr því fæst að loftslagssinnuleysið hér felst annars vegar í því 

hve lítið virðist vera á bakvið loforð stjórnmálamanna um auknar aðgerðir gegn 

loftslagsbreytingum og hins vegar í raunverulegri afstöðu íslensks almennings til loftslagsaðgerða. 

Við segjumst vera „græn“, að stjórnvöld ættu að gera meira, en þegar allt kemur til alls viljum við 

ekki að aðgerðirnar hafi áhrif á lífsgæði okkar. Greina má beint fylgi milli þessarar afstöðu og 

                                                           
303 Þó hér sé talað um lítil skref er vert að minnast þess hve áhrifamikil skrif Guðna raunverulega voru, en þar sem 

aðeins ein dæla hafði selst á sama tíma árinu áður, endaði talan nú í 58 seldum dælum eftir vitundarvakninu Guðna. 

Sjá: „Það er ótrúlegt hvað hægt er að gera magnaða hluti þegar fólk tekur sig saman! Við erum mjög þakklát öllum 

þeim lögðu hönd á plóg. <3“, [Myndband á Facebook-síðu] Unicef á Íslandi, 14.01.18, sótt þann 26.02.18 af: 

https://www.facebook.com/unicefisland/videos/10156243240476424/ 

https://www.facebook.com/unicefisland/videos/10156243240476424/
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ákveðinnar forréttindablindu í hinni íslensku loftslagsorðræðu. Við áttum okkur ekki á því hvernig 

loftslagsbreytingarnar gætu haft bein áhrif á okkur, og því tekur það því ekki að bregðast við – ekki 

af alvöru. Það er ekki fyrr en við beitum aðferðum Barasi, eins og Guðni Elísson gerir feyknavel í 

grein sinni um vatnsdælur í þriðja heiminum – þegar hann sýnir íslenskum almenningi fram á 

hvernig kaup á vatnsdælum hafa áhrif á okkur – sem hægt er að sjá raunverulegan vilja til aðgerða 

hjá íslenskum almenningi. Við þurfum að sjá hvernig þetta snertir okkur og okkar nánustu til að 

hrista af okkur slenið, en þangað til við hættum að líta undan í flæmingi og tökum raunverulega 

afstöðu til loftslagsmála er ekkert því til fyrirstöðu að loftslagssinnuleysið dafni áfram í formi 

innantómra loforða. Vitanlega eru loftslagsbreytingar margslungið og flókið fyrirbæri, en eitt er 

víst. Þetta er stærsta pólítíska verkefni samtímans. Það er tími til kominn að við gefum því þann 

sess, jafnt á borði sem í orði. 
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08.12.17, sótt þann 08.02.18 af: www.visir.is/g/2017171208854/borgaryfirvold-reyna-ad-minnka-

svifryksmengun-med-rykbindingu 
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