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Ágrip 
Í ritgerðinni er spurt hvernig vandamál standi í vegi fyrir því að lýðræðissamfélög fari þær 

leiðir sem eru nauðsynlegar til að bregðast við umhverfisvandanum og sporna gegn þeirri 

þróun að manneskjan spilli umhverfi sínu. Efnið er skoðað í ljósi lýðræðishugmynda, einkum 

viðmiða Robert Dahls um hið lýðræðislega ferli sem hér er styrkt með kenningum um 

rökræðulýðræði. Viðmið Dahls sýna hvernig ferli ákvarðana í fulltrúalýðræði er ætlað að líta 

út en rökræðulýðræði bregst við ákveðnum göllum á framkvæmd lýðræðis og nýtist því til 

útfærslu á nokkrum af viðmiðum Dahls. Með rökræðulýðræði má styrkja viðmið Dahls um 

mikilvægi upplýstra borgara, auk þess sem meiri áhersla yrði lögð á að skipulag kerfisins, 

bæði lög og stofnanir byggðu undir skilyrði ígrundaðrar umræðu við ákvarðanatöku og 

fyrirsvar stofnana. Í ritgerðinni er vandamálunum lýst í ljósi þessara kenninga til að fá innsýn 

í hvað það er í lýðræði sem ýtir undir þau. Á sama tíma eru þær notaðar til að skoða tækifæri 

innan lýðræðis til að bregðast við vandamálunum. Hvað umhverfismálin varðar má sjá á 

tilraunum sem hafa verið gerðar að hægt er að fá fólk til að hugsa málin af meiri dýpt, 

heildrænt og til framtíðar, ef notaðar eru aðferðir rökræðulýðræðis. 

 Vandamálin sem standa í vegi fyrir umhverfisvernd eru fjölmörg en hér hefur verið 

valið að fjalla um eftirfarandi flokka: (1) Vandamál tengd fyrirkomulagi lýðræðis, en í því 

felst meðal annars takmarkað val og óljós vilji kjósenda, vandi þess að hagsmunaaðilar fá ekki 

að hafa áhrif á þróun umhverfismála og skammtímahugsun sem einkennt hefur málaflokkinn. 

(2) Vandi þekkingarskorts og áhugaleysis, en þá er átt við skort á rannsóknum og þekkingu 

sem er til staðar en nær ekki að hafa áhrif, og einnig áhugaleysi og doða sem einkennt hefur 

viðbrögð margra við vandanum. (3) Ólýðræðisleg dreifing valds vegna síaukinna ítaka 

fjármagnsaflanna. 

 Meginniðurstaðan er sú að vandamálin sem hér eru skoðuð eru margþætt og krefjast 

aðgerða til að hægt sé að tryggja lífvænlegt umhverfi. Eiga þau það sameiginlegt að til að 

hægt sé að takast á við þau þarf ákveðnar kerfisbreytingar en einnig viðhorfsbreytingar – sem 

gætu átt rót hvort í öðru. Með kerfisbreytingum sem byggja upp þekkingu og áhuga væri hægt 

að breyta viðhorfi fólks til umhverfisvandamála og með breyttum viðhorfum má krefjast 

nauðsynlegra kerfisbreytinga til að bregðast við umhverfisvandanum. Því er haldið fram að 

rökræðulýðræði gæti stuðlað að þessum breytingum, enda sé það vænlegur kostur til að brúa 

bilið milli lýðræðis og umhverfisverndar.   



 
 

iii 

Abstract 
This thesis asks the question what kind of problems prevent democratic societies from taking 

the necessary actions to react to environmental problems and counteract the negative impact 

humans are having on the environment. The subject is analyzed through democratic ideas, 

mainly Robert Dahl’s writings on what is called Critera for a Democratic Process, 

strengthened with ideas of deliberative democracy. Dahl’s criteria explain how the decision 

making process in a representative democracy should work, while theories of deliberative 

democracy react to certain flaws in the practice of democracy and are therefore useful in the 

implementation of some of Dahl’s criteria. Dahl’s critera on the importance of enlightened 

understanding can be strengthened through deliberative democracy, which also puts more 

emphasis on laying the groundwork for the condition of deliberation in decision making and 

institutional accountability via legal and institutional structure. The thesis describes these 

problems using mentioned theories to gain insight into what in democracy encourages them. 

At the same time they are used to make out opportunities within democracy to react to these 

problems. As to environmental issues, experiments have shown that it is possible to get 

people to think about them more in depth, holistically and towards the future by using 

methods of deliberative democracy. 

 The problems that stand in the way of environmental protection are numerous but here 

the discussion is limited to the following categories: (1) Problems that have to do with the 

structure of democracy, that includes the limited choice and ambiguous will of the voters, the 

problem of stakeholders not having the opportunity to have a say regarding decisions and the 

short sighted way of thinking that has characterized policy making. (2) Lack of knowledge 

and apathy towards environmental issues, when information is missing or not being used and 

the feeling of numbness towards the seriousness of the problems. (3) Undemocratic 

distribution of power because of increased influences from the financial sector. 

 The main conclusion is that the problems are complex and demand action so that we 

can secure a viable environment. What they have in common is that to deal with them a 

structural change is needed, but also changes in attitude – that can be rooted in one another. 

With structural changes that build up knowledge and interest it is possible to change the 

attitude towards environmental issues and with that change in attitude it is possible to demand 

necessary system changes to react to environmental problems. It is believed that deliberative 

democracy can contribute to these changes, making it an attractive choice in bridging the gap 

between democracy and environmental protection. 
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Inngangur 

Náttúra og umhverfi skapa hina nauðsynlegu umgjörð mannlífs. Þess vegna hlýtur það að vera 

almannahagur að vernda umhverfið og draga úr aðgerðum sem spilla því.1 Í þessari ritgerð er 

spurt hvernig vandamál standi í vegi fyrir því að lýðræðissamfélög fari þær leiðir sem eru 

nauðsynlegar til að bregðast við umhverfisvandanum og snúa við þeirri þróun að manneskjan 

grafi undan möguleikum sínum til góðs lífs með því að spilla umhverfi sínu. 

 Til þess að greina vandamálin er ætlunin að reyna að skilja hvernig lýðræði virkar, 

bæði út frá hugmyndafræði og í reynd með áherslu á hvernig lýðræði og umhverfisvernd spila 

saman. Tekin verða dæmi úr bæði íslensku samfélagi og erlendu til að rökstyðja málið. Efnið 

er skoðað í ljósi lýðræðishugmynda, einkum viðmiða Roberts Dahls um hið lýðræðislega ferli 

sem verður hér styrkt með rökræðulýðræðishugmyndum. Viðmið Dahls sýna hvernig ferli 

ákvarðana í fulltrúalýðræði er ætlað að líta út, á meðan rökræðulýðræði bregst við ákveðnum 

göllum sem hafa verið á framkvæmd lýðræðis. Rökræðulýðræði gagnast einnig sem 

útfærsluleið á nokkrum af viðmiðum Dahls, auk þess sem það beinir athyglinni enn frekar að 

ígrundun ákvarðana og ábyrgð stofnana en viðmið Dahls. Þessum kenningum er hér í 

sameiningu ætlað að veita okkur innsýn í hvað það er í lýðræði sem ýtir undir vandann en á 

sama tíma skoða tækifæri innan lýðræðis til að bæta úr honum. 

 Í ritgerðinni verður horft til þess hvernig fulltrúalýðræði í framkvæmd hefur í mörgum 

tilfellum verkað neikvætt á umhverfismál bæði á Íslandi sem og erlendis. Kafað verður í 

nokkur af helstu vandamálum sem náttúru- og umhverfisvernd þurfa að takast á við í 

lýðræðisríkjum og stiklað á stóru varðandi mögulegar lausnir. Vandamálin sem standa í vegi 

fyrir umhverfisvernd eru fjölmörg en hér hefur verið valið að leggja áherslu á nokkur af þeim 

mest aðkallandi og er þeim skipt niður á þrjá kafla. 

 Áður en vandamálin eru skoðuð er farið örstutt yfir núverandi stöðu umhverfismála til 

að leiða lesandann inn í viðfangsefni ritgerðarinnar. Fyrsti kafli er notaður sem 

greiningarrammi fyrir seinni kafla ritgerðarinnar en í honum er lýðræðishugtakið skoðað með 

áherslu á hugmyndir Dahls um hvað einkenni gott lýðræði og farið stuttlega yfir það hvernig 

rökræðulýðræði getur styrkt kenningar hans. Í öðrum kafla er fjallað um vandamál tengd 

fyrirkomulagi lýðræðis, meðal annars takmarkað val og óljósan vilja kjósenda, hvernig stutt 

kjörtímabil ýta undir skammtímahugsun og hvernig uppbygging lýðræðiskerfa hefur orðið til 

þess að sumir hagsmunaaðilar hafa ekki rödd í ákvarðanatöku. Í þriðja kafla er fjallað um 

vanda þekkingarskorts og áhugaleysis. Þá er bæði talað um vanþekkingu vegna skorts á 
                                                
1 O’Mahony 2015:308–309. 
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rannsóknum og vegna vannýttrar þekkingar sem ekki nær eyrum almennings út af skorti á 

upplýsingaflæði og menntun. Í þriðja kafla er einnig rætt um það áhugaleysi og doða sem oft 

virðist einkenna viðbrögð fólks við stórum samfélagsvandamálum eins og 

umhverfisvandanum. Í fjórða kafla er rætt um ólýðræðislega dreifingu valds vegna síaukinna 

valda fjármagnsaflanna. Þar verður litið til rótar vandans, sagt frá því hvernig vald hefur verið 

að færast frá kjörnum fulltrúum yfir á fjármagnsöflin og hvernig valdið er notað til þess að 

villa um fyrir almenningi, meðal annars með grænþvotti, starfsemi þrýstihópa og 

markaðssetningu sem telur fólki trú um að hamingja þeirra felist í neyslu og óumhverfisvænni 

hegðun. Að lokum er efnið dregið saman og komið með vangaveltur um framtíðina í þessum 

málum og hvað þurfi að eiga sér stað svo öflug umhverfisvernd eigi sér stað. 

 

Örstutt um umhverfisvandann 
Loftslagsbreytingar, tjón á líffræðilegum fjölbreytileika, skógareyðing, eyðing ósonlagsins, 

súrt regn, loftmengun, jarðvegseyðing, þurrkar, aukin flóðahætta, fækkun á lítt snortnum og 

ósnortnum svæðum ásamt vatnsskorti, eru allt náttúru- og umhverfisvandamál sem við 

stöndum frammi fyrir á okkar dögum. Á ári hverju deyja milljónir manna sökum þessara 

vandamála og allt bendir til þess að þeim fari fjölgandi. Undanfarin ár hafa þessi vandamál 

tekið stærra pláss í umræðunni án þess þó að mikill ávinningur hafi fylgt því hvað varðar 

úrlausn þeirra. Án stórkostlegra breytinga á hegðun fólks gagnvart umhverfinu og 

stefnubreytingu stjórnvalda bendir allt til þess að skilyrði til lífs muni fara hríðversnandi. 

Breytingar á umhverfinu ógna heilsu og lífi manna, líkamlegu öryggi og félagsneti þeirra, 

skerða matvælaöryggi og draga úr líkum á að efnislegum þörfum sé mætt. Þessi atriði bitna 

fyrst og fremst á fátækara fólki, en þó eru hinar ríkari þjóðir ekki lausar við afleiðingarnar og 

allt bendir til þess að ástandið verði sífellt verra og erfiðara viðureignar.2 

 Ákvarðanir sem eru teknar í dag munu skipta sköpum um hvernig þessi 

umhverfisvandamál þróast og aðgerðir til þess að reyna að snúa vandanum fela í sér miklar 

áskoranir.3 Vistkerfi eru byrjuð að hrynja og allt bendir til þess að sífellt fleiri muni 

eyðileggjast með skelfilegum afleiðingum fyrir mannfólkið og fjölda annarra tegunda. 

Maðurinn á allt sitt undir vistkerfum jarðarinnar komið og því verður að grípa til viðeigandi 

aðgerða til þess að snúa þessari þróun við.4 Þessar aðgerðir gætu þýtt verulegar breytingar á 

                                                
2 Dobson 2007:105‒127; United Nations Environment Programme 2007:6; United Nations Environment 
Programme 2012:36. 
3 United Nations Environment Programme 2012:47. 
4 United Nations Environment Programme 2007:6. 
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lifnaðarháttum okkar en það mun aðgerðaleysi einnig gera og að öllum líkindum á mun verri 

hátt. 

 Flest umhverfisvandamál stafa af þeim neyslufreka lífsstíl sem stór hluti mannkyns 

hefur tamið sér og þess vegna þarf nauðsynlega að breyta honum. Þessi neysla á sér 

undirliggjandi kerfislægar skýringar sem eiga rót sína meðal annars í kröfunni um sífellt meiri 

hagvöxt og stærra hagkerfi sem byggist á síaukinni neyslu. Í slíku kerfi hafa einstaklingar 

tilhneigingu til þess að vera drifnir áfram af neyslu og finnast hagsmunir sínir felast í því að 

eiga sífellt meira af varningi. Þarfir neytenda eins og þær eru skilgreindar í neyslusamfélaginu 

byggja þannig á ósjálfbærri neyslu á auðlindum og óþarfa sóun.5 

 Þegar hugsað er til takmarkaðra gæða jarðarinnar er augljóst að þetta gengur ekki upp, 

ráðamenn, almenningur og stjórnendur fyrirtækja hafa verið að taka óskynsamlegar 

ákvarðanir í lengri tíma og því hefur ekki tekist að sporna við þessum vandamálum. 

Síðastliðna áratugi hafa ráðandi stjórnmál í raun ýtt undir þessa óæskilegu hegðun í stað þess 

að reyna að draga úr ósjálfbærri neyslu og mengun. Stjórnvöld heimsins hafa að einhverju 

leyti reynt að bregðast við vandamálunum á sama tíma og ráðandi öfl hverju sinni hafa valið 

að líta fram hjá þeim, mögulega í von um að það finnist lausnir sem leyfa áframhald á þessari 

hegðun. Hvað vandamál eins og loftslagsbreytingar og loftmengun varðar hefur verið stungið 

upp á ýmsum tæknilausnum sem miða meðal annars að því að dæla skaðlegum lofttegundum í 

jörðina6 eða út í geim.7 Það bendir þó fátt til þess að tæknilegar lausnir dugi einar og sér til að 

takast á við umhverfisvandann því við rekumst sífellt á fleiri veggi þegar kemur að ósjálfbærri 

nýtingu okkar á jörðinni. Að treysta á að slíkar lausnir dugi einar er því óskynsamlegt.8 

Ráðandi hagfræðikerfum hefur mistekist að taka inn í myndina að gæði jarðar eru takmörkuð 

og meðan lausnir á vandamálunum byggja á áframhaldandi neyslu og ágangi á auðlindir gefa 

þær einungis gálgafrest þar til við rekumst á að við höfum gengið of langt á næstu auðlind. 

Engin einföld lausn er því í augsýn.9 Þar að auki hefur áhersla stjórnmálanna á hagvöxt verið 

mikil og stundum gleymst að taka inn í myndina hvort hinn aukni hagvöxtur hafi leitt til betra 

eða verra samfélags, aukið á hamingju í heiminum, dregið úr henni eða jafnvel grafið undan 

skilyrðum okkar til lífs.10 Til að mynda geta stríðsrekstur, slys, útlitsdýrkun og stækkun 

                                                
5 Kaskarelis 2007:221–222; Roberts 2004:217; DeLeire o.fl. 2010:163. 
6 Sandra Ó. Snæbjörnsdóttir o.fl. 2018:348–349. 
7 The Economist 2007. 
8 Kaskarelis 2007:221. 
9 Grant 2011: 251‒252. 
10 Dutt 2008:527; Rannsókn á fylgni neyslu og hamingju meðal eldri borgara í Bandaríkjunum sýndi til dæmis að 
eina tegundin af neyslu sem jók hamingju með marktækum hætti var neysla tengd frístundum sem fól í sér 
samveru. En þá er líklegt að það sé samveruhlutinn sem skipti mestu máli ekki neyslan sjálf (DeLeire o.fl. 
2010:163). 
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ruslahauga aukið hagvöxt, en ekkert af þessu er líklegt til þess að bæta líf heildarinnar.11 

Margt bendir til þess að nauðsynlegt sé að samfélög heimsins losni undan hugmyndafræði 

sem byggir á sífelldri stækkun hagkerfis og dragi þess í stað úr neyslu sem byggist á 

ósjálfbærri nýtingu.12 

 Undanfarna áratugi hafa þjóðir heims reynt að koma sér saman um aðgerðir til að 

sporna gegn þeirri umhverfisvá sem steðjar að heimsbyggðinni og má þar helst nefna Dagskrá 

21, Kyoto bókunina og samning um líffræðilegan fjölbreytileika.13 Einna þekktast er þó 

líklega samstarfið um Brundtlandskýrsluna „Sameiginleg framtíð vor“ þar sem hugtakið 

sjálfbær þróun var fest í sessi. Skýrslan kom út árið 1987 og hana einkenndi bjartsýni um að 

hægt væri að stuðla að þróun á sjálfbæran hátt en einnig að slíkt væri nauðsynlegt til þess að 

tryggja góð lífsskilyrði á jörðinni.14 Einnig má nefna Parísarsamkomulagið frá 2015 og 2016 

þar sem ríki heimsins samþykktu að bregðast markvisst við loftlagsbreytingunum með því að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, ráðast í aðgerðir til þess að bregðast við breytingunum 

og tryggja að aukið fjármagn renni til grænna lausna.15 Þrátt fyrir að slíkt samstarf hafi átt sér 

stað, samkomulagi hafi verið náð og mikið rætt um nauðsyn þess að bregðast við af alvöru 

virðist sem ástandið fari hríðversnandi og margir efast um að ríkin ætli að bregðast við af 

fullri alvöru og standa við gerða samninga. Þeir samningar sem hafa verið gerðir hafa að auki 

verið gagnrýndir fyrir að ganga ekki nægilega langt í viðleitninni við að bregðast við 

umhverfisvandanum.16 Sífellt aukast skaðlegar lofttegundir í andrúmsloftinu á sama tíma og 

lítt snortnum náttúrusvæðum fækkar, loftslagsbreytingarnar magnast og tegundir deyja út á 

meiri hraða en við höfum áður upplifað. Ríki heimsins hafa ekki brugðist nægilega hratt við 

og er erfitt að sjá fyrir sér að það muni breytast á næstunni.17 

 Samt sem áður er nauðsynlegt að halda í vonina um að hægt sé að bregðast við og 

halda þessum málaflokkum á lofti. Þegar horft er til þess árangurs sem hefur náðst, eins og til 

að mynda það að snúa við þróun eyðingar ósonlagsins, er full ástæða til að halda áfram og láta 

ekki deigan síga. Það er brýnt að hefjast handa strax því seinagangur við að takast á við þessi 

vandamál mun þýða verulega skerðingu á möguleikum fólks til góðs lífs og uppgjöf gæti 

jafnvel þýtt endalok þess. Líklega þarf bæði að draga úr neyslunni, til þess að koma í veg fyrir 

                                                
11 Dobson 2007:68–69; Ólafur Páll Jónsson 2015; Ragna Benedikta Garðarsdóttir 2017. 
12 Grant 2011: 261. 
13 O'Riordan 1996:141; Jón Már Halldórsson 2004; Auður H. Ingólfsdóttir 2003; Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið 2002. 
14 World Commission on Environment and Development 1987. 
15 United Nations Environment Programme 2017. 
16 Stevenson 2012:3–5; United Nations Environment Programme 2017:xiii; Greshko 2017. 
17 United Nations Environment Programme 2007:6; Stevensson 2012:34–39. 
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að þessi vandamál verði enn stærri, en einnig styðja við tækniframfarir sem ætlað er að draga 

úr vandamálunum.18 En hvernig samræmist það lýðræði? Eins og staðan er í dag er erfitt að 

sjá fyrir sér að fólk velji stjórnmálaöfl sem setja óumhverfisvænni hegðun og neyslu þeirra 

hömlur. Undanfarin ár hefur það verið þannig að í stað þess að þeir sem mestum skaða valdi 

taki upp lífsstíl þeirra sem eru sjálfbærari er því öfugt farið. Samfara mikilli fólksfjölgun er 

sífellt stærri hluti mannkyns að tileinka sér neyslufrekan lífsstíl sem veldur mikilli ósjálfbærri 

auðlindanýtingu og tjóni á náttúru og umhverfi.19 Er hægt að eiga von á ákvörðunum úr hinu 

lýðræðislega kerfi sem munu raunverulega takast á við vandann? 

  

                                                
18 Grant 2011:251‒252. 
19 United Nations Environment Programme 2012:7–11; Kaskarelis 2007:221. 
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1. Hvað einkennir gott lýðræði? 
Á Vesturlöndum hefur sú hugmynd fest sig í sessi að lýðræði sé farsælasta 

stjórnarfyrirkomulag sem til er. Fulltrúalýðræði hefur þótt hentugasta útfærslan og því hefur 

það orðið ráðandi stjórnarform.20 En lýðræðisins bíða í sífellu áskoranir. Þeirra á meðal er 

áskorunin sem felst í því að fá ákvarðanir úr hinu lýðræðislega ferli sem tryggja manninum 

lífvænlegt umhverfi til lengri tíma. Í þessum kafla mun ég greina hvað það er sem einkennir 

gott lýðræði til að geta í síðari köflum ritgerðarinnar skoðað hvort vel uppbyggt lýðræðiskerfi 

sé líklegt til að bregðast almennilega við umhverfisvandanum. Hér verður einkum stuðst við 

kenningar bandaríska stjórnmálakennismiðsins Roberts Dahl um hvað einkenni gott 

lýðræðislegt ferli og hugmyndir kanadíska stjórnmálafræðingsins Simone Chambers um 

rökræðulýðræði. En það síðarnefnda er notað sem útfærsla á ákveðnum hluta viðmiða Dahls 

og sem lausn á nokkrum af vandamálunum sem verða nefnd í síðari köflum. Umfjöllunin um 

kenningar Dahls og rökræðulýðræði er ekki tæmandi, heldur hugsuð sem inngangur í efnið og 

sem greiningarrammi fyrir 2.‒4. kafla ritgerðarinnar. Í köflunum sem hér á eftir koma verða 

áðurnefnd viðmið Dahls þannig notuð til að varpa frekari ljósi á þau vandamál sem 

umhverfisvernd stendur frammi fyrir í fulltrúalýðræði og lýðræði almennt og hugmyndir um 

rökræðulýðræði notaðar til þess að styrkja þá greiningu og koma með fjölbreyttari hugmyndir 

að lausnum. 

 Eins og áður var nefnt hefur fulltrúalýðræði orðið ráðandi stjórnkerfi á Vesturlöndum 

sem og víðar um heim. Það eru alls konar mismunandi útfærslur á stjórnkerfum í þeim 

löndum sem kalla sig lýðræðisríki og má segja að þau séu bæði mislýðræðisleg og 

misumhverfisvæn.21 Til þess að svara því hvað standi í vegi fyrir því að lýðræðissamfélög fari 

þær leiðir sem eru nauðsynlegar til að bregðast við umhverfisvandamálum er gagnlegt að 

skoða hugmyndir um hvað einkenni gott lýðræði. Einnig er vert að kanna hvort ástæður þess 

að ekki gangi betur að bregðast við vandanum megi finna í því að útfærslan og framkvæmdin 

á lýðræði í lýðræðissamfélögum heimsins sé ekki nægilega góð. 

                                                
20 Gunnar Helgi Kristinsson 2008:91; Hlöðver Ingi Gunnarsson 2012:9. 
21 Rannsókn Frederic Hanusch (Hanusch 2018:69–83) sýndi að ríki sem búa við sterkt lýðræði eru líklegri til 
betri frammistöðu í loftslagsmálum. Á málstofunni Democracy faces climate change: An Exploratory workshop 
sem haldin var í Reykjavík 19.–21. október 2017 var hann gagnrýndur fyrir að skoða ekki betur hvort það væru 
aðrir þættir sem bættu frammistöðuna, svo sem efnhagslegir þættir, sem hann átti í erfiðleikum með að svara. 
Þetta þarf því líklega að skoða betur enda hefur verið óeining á meðal fræðimanna um hvort lýðræði leiði 
endilega af sér meiri umhverfisvernd umfram annars konar stjórnfyrirkomulag. En þar sem markmið þessarar 
ritgerðar er ekki að segja til um hvaða tegund af stjórnkerfi henti best til þess að takast á við umhverfisvandann 
verður ekki kafað í þetta frekar (Buitenzorgy 2011:59). 
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 Bandaríski stjórnmálakennismiðurinn Robert Dahl setti í bók sinni Democracy and Its 

Critics (1989) fram viðmið um lýðræðisleg ferli í fimm liðum til þess að leggja mat á lýðræði. 

Hann telur að þau ferli sem mæti öllum þessum viðmiðum fullkomlega séu fullkomið lýðræði. 

Dahl viðurkennir þó að líklega muni aldrei nokkurt lýðræðiskerfi verða fullkomið, heldur er 

hér um fræðilega útópíu að ræða. En til þess að gera lýðræðið eins gott og mögulegt er, er 

nauðsynlegt að reyna í sífellu að þróa bestu mögulegu útgáfu af því og bæta það sem ekki er 

nægilega vel gert.22 Hér á eftir er ætlunin að nota þessi viðmið til þess að skoða hvort þau 

vandamál sem umhverfisverndin stendur frammi fyrir spegli þau á einhvern hátt og geti 

mögulega útskýrt alvarleika þeirra í dag. En fyrst er skýrt í grófum dráttum hvað felst í 

viðmiðum Dahls um gott lýðræði. 

 Viðmiðin eru (1) virk þátttaka borgaranna, (2) jafnvægi atkvæða á lokastigi 

ákvörðunar, (3) upplýstir borgarar, (4) vald borgaranna til að setja mál á dagskrá og (5) 

réttur fullorðinna til að teljast með.23 Ef við skoðum þetta nánar lýsir Dahl viðmiðunum á 

eftirfarandi hátt: Með virkri þátttöku borgaranna er átt við að borgarar eigi að hafa aðgengi að 

umræðunni og jöfn tækifæri til að greina frá óskum sínum um lokaútkomu. Borgararnir þurfa 

að geta sett fram spurningar og komið með uppástungur og mega styðja eina útkomu fram yfir 

aðra ef þeir vilja og halda þeim á lofti. Að neita þeim um þessi réttindi er það sama og að 

hafna hugmyndinni um jafna hagsmuni borgaranna.24  

Jafnvægi atkvæða á lokastigi þýðir að hver og einn borgari hafi rétt til þess að tjá sig um 

sitt val og að val hans verði tekið til greina til jafns við val annarra borgara þegar kemur að 

lokaákvörðunum. Venjulega er átt við kosningar í þessu samhengi. Dahl telur að án jafns 

atkvæðavægis sé erfitt að verja jafnan rétt borgaranna og sjálfræði þeirra. Þá er hætta á að 

ójöfnuður einkenni samfélagið.25  

 Jafnvel þótt sérhver borgari sé hæfastur til þess að meta sína eigin hagsmuni telur Dahl 

að þeir séu yfirleitt ekki jafn hæfir og þeir gætu mögulega orðið. Þeir geri mistök þegar þeir 

velji leiðir að lokatakmarki sínu, leiðir sem þeir hefðu ekki valið hefðu þeir verið betur 

upplýstir. Dahl telur að hver borgari verði að hafa fullnægjandi og jöfn tækifæri og aðrir til að 

skilja og tryggja að hann velji það sem þjóni best hagsmunum hans. Dahl slær á gagnrýni sem 

telur að upplýsing hafi ekkert með lýðræði að gera og segir að sagan sýni að einstaklingar fái 

fremur það sem er best fyrir þá, séu þeir upplýstir um leiðir að þeim markmiðum. Hann segir 
                                                
22 Dahl 1989:109. 
23 Dahl 1989:109–131; Við þýðingu á hugtökum var að hluta til stuðst við: Ólafur Páll Jónsson 2003:34–35. 
Viðmiðin varða einkenni á því hvernig almenningur í fullkomnu lýðræði kemst að ákvörðunum fremur en að þau 
lýsi uppbyggingu stjórnkerfisins í slíku fyrirkomulagi. 
24 Dahl 1989:109. 
25 Dahl 1989:109–111. 
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að stofnanir eigi að búa til leiðir fyrir borgarana til þess að afla sér sem réttastra upplýsinga og 

bendir á að í dag sé um allan heim verið að velja verri leiðir að markmiðum en hefði annars 

verið gert ef betri upplýsing væri aðgengileg og eftirsótt af hinu pólitíska kerfi.26  

 Hvað varðar vald borgaranna til þess að setja mál á dagskrá er nær ómögulegt að 

koma því við að borgararnir hafi algjörlega jöfn tækifæri hvað þetta varðar. Það ætti hins 

vegar að vera markmiðið að stefna að því að allir geti komið málum á dagskrá. Ef 

félagsskapurinn eða ríkið er mjög langt frá því að ná þessu markmiði er það alls ekki 

lýðræðislegt. Dæmi um ólýðræðislegt samfélag væri ríki þar sem ákveðnir einstaklingar 

stjórnuðu því hvaða mál væru tekin fyrir og veldu að taka einungis fyrir atriði sem litlu máli 

skipta fyrir hag heildarinnar, en slepptu þess í stað mikilvægum atriðum sem borgararnir 

hefðu skoðanir á. Þá væri í raun einungis um sýndarlýðræði að ræða því borgararnir stjórnuðu 

sér ekki á þeim sviðum sem þeir teldu að skiptu mestu máli. Lýðræði teldist í þessu samhengi 

öflugt ef borgararnir gætu valið hvenær þeir vildu sjálfir taka ákvarðanir um mál og hvenær 

þeir vildu láta öðrum það eftir, svo sem kjörnum fulltrúum eða embættismönnum.27 

 Fimmta viðmið Dahls er réttur til að teljast með og þar með hafa aðgang að hinu 

lýðræðislega ferli og ákvarðanatökunni. En Dahl segir að til lýðsins eigi allir fullorðnir 

meðlimir einingarinnar að teljast nema þeir sem eru þar tímabundið (svo sem skiptinemar) eða 

þeir sem sannað þykir að séu andlega vanheilir (e. mentally defective). Hann segir að það sé 

hlutverk okkar að koma í veg fyrir að auðlindir eins og peningar, aðgengi að upplýsingum, 

eða aðgengi að fjölmiðlum skekki möguleika fólks til þess að hafa áhrif.28  

 Dahl telur að hægt sé að segja til um hversu gott lýðræði sé út frá því hversu nálægt 

það kemst því að uppfylla öll þessi viðmið.29 Hann nefnir þó nokkra galla á kenningunni. 

Meðal annars talar hann um að breytingar í átt að lýðræði hafi orðið til þess að lýðræðisleg 

ferli í ríkjum hafi breytt stjórnmálaþátttöku í samkeppni milli einstaklinga og hópa með 

mismunandi skoðanir og markmið. Hann veltir því þannig fyrir sér hvað verði um 

sameiginleg markmið samfélagsins um almannaheill ef allir eru í raun bara að keppast um að 

ná sínu fram. Auk þess veltir hann því fyrir sér hvaða skref eigi að taka varðandi 

lýðræðisvæðingu í síbreytilegum heimi.30 

 Ólafur Páll Jónsson heimspekingur hefur skoðað kenningar Dahls og telur að 

hugmynd hans um lýðræði sé eitthvað sem við ættum að kannast við úr samfélagi okkar því 

                                                
26 Dahl 1989:111–112. 
27 Dahl 1989:112–114. 
28 Dahl 1989:129. 
29 Dahl 1989:112–114. 
30 Dahl 1989:115–118. 



 
 

9 

að hún byggi meðal annars á því að lýðræðisleg ferli „(i) mið[i]st við kosningar, (ii) þátttaka í 

slíku ferli [sé] fyrst og fremst hagsmunagæsla, (iii) brýnir en andstæðir hagsmunir vald[i] því 

að ferlið snýst upp í baráttu og togstreitu hagsmunahópa, og (iv) sú umræða sem fram fer [lúti] 

almennum lögmálum auglýsinga á frjálsum markaði og verð[i] því oft í slagorða- eða 

áróðursstíl.“31 

 Þannig líkir Ólafur Páll kenningum Dahls um lýðræði við samkeppni hagsmuna á 

frjálsum markaði þar sem takmark borgaranna sé að vinna eigin hagsmunum brautargengi í 

stað þess að skoða heildarvelferð samfélagsins. Ólafur Páll gagnrýnir kenninguna fyrir þá 

skoðun að það sé lýðræðislegt að stuðla að velferð „nógu margra“ því „nógu margir“ séu ekki 

nógu margir þegar kemur að því að spyrja um réttlæti.32 Ólafur Páll telur að kenningar Dahls 

miði að því að líta á lýðræðislegt stjórnvald sem markaðstorg hagsmuna þar sem hópar 

keppast um að ná ráðandi stöðu og taka bindandi ákvarðanir fyrir heildina út frá því sem best 

er fyrir þá sjálfa. Þá segir Ólafur Páll að lýðræðislegar ákvarðanir séu farnar að taka á sig 

mynd prútts eða jafnvel hrossakaupa þar sem reynt er að koma eiginhagsmunum að á kostnað 

hagsmuna andstæðinganna. Þetta getur vart talist réttlæti.33 Ólafur Páll vísar í hugmyndir 

Johns Rawls sem segir að réttlæti fremur en hagkvæmni sé megindyggð stofnana 

samfélagsins. Ólafur Páll telur að lýðræði út frá viðmiðum Dahls stuðli ekki að réttlæti, en 

það telur Ólafur Páll að lýðræði beri að gera.34 Hann óttast að fjármagnsöflin fái að ráða of 

miklu á kostnað náttúru, fátækra og annarra sem eiga undir högg að sækja í lýðræði eins og 

Dahl lýsir því og leggur því fremur til leiðir rökræðulýðræðis.35  

 Það má velta því fyrir sér hvort þessi sýn á lýðræði sem Ólafur Páll les úr kenningum 

Dahls sé að einhverju leyti rót þeirra umhverfisvandamála sem við stöndum frammi fyrir í dag. 

Því ef fólk sér lýðræðislegan rétt sinn einvörðungu sem rétt til þess að taka þátt í samkeppni 

um hagsmuni, er hætt við að heildarmyndin glatist og spurningunni um hvernig við sköpum 

gott og réttlátt samfélag til lengri tíma í umhverfi sem ekki er skaðlegt manninum verði 

ósvarað. Áhersla Dahls á að lýsa hinu lýðræðislega ferli ákvarðanatöku en ekki leiðum til að 

ná fram skynsamlegri útkomu er þannig ákveðið vandamál og gæti dregið athyglina frá vitinu 

í lýðræðislegum ákvörðunum og þar með leitt af sér óréttlátt og óumhverfisvænt samfélag líkt 

og samfélög heimsins eru að mörgu leyti í dag. 

                                                
31 Ólafur Páll Jónsson 2003:35. 
32 Ólafur Páll Jónsson 2003:36. 
33 Ólafur Páll Jónsson 2003:35–36. 
34 Ólafur Páll Jónsson 2003:35–36. 
35 Ólafur Páll Jónsson 2003:37. 
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 Reyndar er ég ekki svo viss um að Dahl sé ýkja ósammála Ólafi Páli eða 

fylgismönnum rökræðulýðræðis, enda svarar hann í lok bókarinnar Democracy and Its Critics 

að einhverju leyti gagnrýninni um að út frá réttlætissjónarmiði sé ekki nóg að „nægilega 

margir“ fái hagsmuni sína uppfyllta. Dahl telur líklegt að einstaklingar sem búi yfir fullum 

upplýsingum um afleiðingar af vali þeirra muni vilja stefna að almannaheill.36 Þar sem 

upplýsing er eitt af viðmiðum Dahls er kannski ekki um jafn mikið óréttlæti að ræða og kann 

að líta út fyrir. Auk þess nefnir Dahl í bók sinni hugmyndina um minipopulus, sem líklegt er 

að hafi veitt kennismiðum rökræðulýðræðis innblástur. Þar sá hann fyrir sér úrtak af um það 

bil 1.000 kjósendum sem hefði það að markmiði að setja sig inn í og ígrunda valin málefni. 

Hann telur að skoðanir sem koma úr svokölluðum minipopulus séu þær skoðanir sem 

lýðurinn myndi hafa, hefði hann haft tækifæri til að kynna sér allar upplýsingar.37 Þess vegna 

tel ég líklegt að tillögur Ólafs Páls og annarra fræðimanna um rökræðulýðræði sé lausn sem 

samræmist viðmiðum Dahls um gott lýðræði. Með því að nota rökræðulýðræði til að styrkja 

kenningar hans fáum við að auki meiri áherslu á vit ákvarðana en ekki bara á ferlið sjálft.38  

 

1.1 Rökræðulýðræði sem viðbót við viðmið Dahls 
Ólafur Páll og fleiri fræðimenn vilja takast á við vanda lýðræðis með frjálsara flæði þekkingar 

og rökræðu (e. deliberation). Þeirra á meðal eru fylgjendur rökræðulýðræðis.39 Í bókinni 

Deliberative Environmental Politics, eftir Walter Baber and Robert Bartlett er til dæmis bent 

á að einn af göllum fulltrúalýðræðis sé sá að það sæki alla mælikvarða sína í hversu vel því 

tekst að uppfylla mannlegar óskir og þess vegna muni það ekki draga úr umhverfisvandanum 

að vera með sterkara fulltrúalýðræði, heldur þurfi að bæta það með öðrum leiðum. Þeir leggja 

til rökræðulýðræði sem lausn, þar sem það geri almenningi kleift að öðlast víðara sjónarhorn 

sem tekur vistkerfin með í reikninginn.40 

 Rökræðulýðræði er víðfeðmt hugtak og skilningur fræðimanna á því ekki einhlítur, en 

til að gefa hugmyndir um hvað það gengur út á er gagnlegt að miða við túlkun kanadíska 

stjórnmálafræðingsins Simone Chambers.41 Samkvæmt lýsingu hennar er rökræðulýðræði 

kenning sem leggur til leiðir sem ætlað er að styrkja lýðræði með því að byggja undir 

                                                
36 Dahl 1989:307–308. 
37 Dahl 1989:340; Escobar o.fl. 2017:1. 
38 Vilhjálmur Árnason 2014:122‒128. 
39 Ólafur Páll Jónsson 2003:38–40; Held 1987:298; Fishkin 2009 og Chambers 2003. 
40 Baber o.fl. 2005:3–5. 
41 Einnig hafa ýmsir höfundar skrifað um rökræðulýðræði í samhengi við loftslagsbreytingarnar og má þar nefna 
Hayley Stevenson, en hennar áhersla hefur verið á alþjóðlegt samstarf í þessum efnum og hvernig það hefur 
frekar skaðað en eitthvað annað. Hún nefnir rökræðulýðræði sem lausn en fer ekki mjög nákvæmlega út í 
hvernig það gæti virkað. 
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stofnanalegan grunn sem styður við umræðuvettvang rökræðu og ígrundunar. Rökræðu er 

ætlað að geta af sér sanngjarnar, upplýstar skoðanir þar sem þátttakendur eru viljugir til þess 

að skipta um afstöðu eftir umræður og við nýjar upplýsingar og innsýn í afstöðu annarra. 

Rökræðulýðræði skoðar á gagnrýninn hátt gæði, innihald og skynsemi raka og ástæðna sem 

eru notuð til að verja stefnur og lagafrumvörp. Það skoðar og metur stofnanir, 

umræðuvettvang og aðgang almennings að rökræðu um réttlætingu og ábyrgð á 

stjórnvaldsathöfnum. Það skoðar félagsleg, hagfræðileg, stjórnmálaleg og sagnfræðileg 

skilyrði sem eru nauðsynleg fyrir heilbrigða umræðu, auk viðhorfa, hegðunar og trúar sem 

hafa áhrif á þátttakendur. Að lokum inniheldur rökræðulýðræði djúpa greiningu á 

grundvallarmálefnum sem tengjast réttindum, sjálfræði einstaklinga og stjórnarskrárfestu. 

 Þeir sem aðhyllast kenninguna um rökræðulýðræði telja hana vera réttlátari og 

lýðræðislegri en aðrar kenningar um lýðræði, svo sem beint lýðræði. Fylgismenn 

rökræðulýðræðis vilja snúa frá frjálslyndri einstaklingshyggju sem hefur orðið ráðandi í 

lýðræðissamfélögum undanfarin ár og fara í átt að lýðræði sem byggir á ábyrgu fyrirsvari (e. 

accountability) gagnvart borgurunum og ígrundaðri umræðu. Rökræðulýðræði leggur áherslu 

á að skapa skilyrði fyrir opna og frjálsa umræðu fremur en á beina þátttöku og 

kosningalýðræði, þar sem það telur einhliða áherslu á kosningar geta af sér samkeppni um 

óhagganlegar skoðanir þar sem skoðun meirihlutans verður ofan á í stað skoðana sem byggja 

á skynsamlegri umræðu.42  

 Samkvæmt rökræðulýðræði hvílir lögmæti ákvarðanatöku ekki á því að allir séu 

sammála um hana heldur á áherslu á pólitíska ábyrgð (fyrirsvar) stjórnvalda. Samkvæmt þeirri 

hugmynd er pólitísk ákvörðun réttmæt ef hún er tekin á þann hátt að það sé hægt réttlæta hana 

gagnvart þeim sem þurfa að lúta henni. En það þýðir að jafnvel þó að fólk sé ekki endilega 

sammála ákvörðuninni þá getur það samþykkt og skilið hvernig komist var að niðurstöðu um 

hana. Þó að rökræðulýðræði styðjist áfram við kosningar er þeim gefið flóknara og ríkara 

hlutverk með þeim hætti að mikið er lagt upp úr því að rökræða hafi átt sér stað áður en 

ákvarðanir eru teknar, hvort sem endanleg ákvörðun er tekin með kosningu eða á annan hátt. 

Jafnvel þótt kennismiðir rökræðulýðræðis séu misgagnrýnir á fulltrúalýðræði eins og það er í 

dag sjá þeir sjaldnast fyrir sér að rökræðulýðræði taki við af fulltrúalýðræði, heldur fremur 

sem útvíkkun eða útfærslu á því.43  

 Í reynd hefur notkun á rökræðulýðræði verið að aukast undanfarið og má þar nefna 

tilraunir með þjóðfundi, rökræðukannanir, borgarkviðdóma og rökræðufundi (e. mini-public) 

                                                
42 Chambers 2003:308‒309. 
43 Chambers 2003:308–309. 
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sem í flestum tilfellum byggja á því að fá slembivalda hópa til að rökræða málin.44 

Kennismiðir rökræðulýðræðis hafa áhuga á spurningum um hvernig rökræða móti vilja fólks 

(e. preferences), hvort hún geti dregið úr áherslu fólks á eiginhagsmuni, styrkt minnihlutahópa, 

aukið aðlögun og samstöðu, hvort hún geti af sér skynsamlega afstöðu og stefnu og hvort hún 

leiði mögulega af sér samhljóða álit.45 Gæði rökræðulýðræðis er hægt að skoða út frá hvernig 

því tekst að gera upplýsingar aðgengilegar þátttakendum og gera þá upplýstari, hvort tekið sé 

tillit til mismunandi hópa í rökræðunni og ólíkar raddir fái að heyrast. Jafnframt er spurt hvort 

þátttakendur taki þátt af vandvirkni og vegi og meti í einlægni mismunandi rök og að lokum 

hvort jafnvægi sé í því að rök allra séu íhuguð af alvöru. Með því að stefna að öllum þessum 

markmiðum er ætlunin að komast að sameiginlegri upplýstri afstöðu byggðri á samþykki á 

því hvernig var komist að henni þótt hún henti ekki öllum einstaklingum jafnvel.46 Þannig er 

vonin sú að hægt sé að tala um niðurstöður slembivalinna þátttakenda sem ígrundað sjónarmið 

almennings. 

 Viðmið Dahls og áhersluatriði rökræðulýðræðis fara að mestu leyti vel saman en þó er 

ákveðin áherslumunur á afstöðunni til kosninga. Rökræðulýðræði samanborið við viðmið 

Dahls um hið lýðræðislega ferli og útfærslu, sem við höfum séð í beinu lýðræði og 

hefðbundnu fulltrúalýðræði, leggur meiri áherslu á möguleika almennings til virkrar þátttöku 

í umræðu og möguleika þeirra til upplýsingar heldur en jafnan rétt til kosninga, þótt 

rökræðulýðræði styðji samt við það viðmið.47 Ef við notum rökræðulýðræði til að styrkja 

kenningar Dahls má sjá fyrir sér að áherslan færist fremur á viðmið hans um upplýsingu og 

þar með að aukið vit sé í pólitískri ákvarðanatöku.48 Enda bendir rökræðulýðræði á 

áhugaverða leið til að útfæra viðmið Dahls um upplýsta borgara auk þess sem það beinir 

sjónum að ábyrgð (fyrirsvari) með skýrari hætti en við sjáum í viðmiðum Dahls. 

Rökræðulýðræði tryggir samt ekki umhverfisvæna útkomu frekar en viðmið Dahls, en eykur 

líkurnar á að græn sjónarmið séu ígrunduð og fái að heyrast.  

 Í næstu köflum verður kafað í nokkur af mest aðkallandi vandamálunum í tengslum 

við samspil umhverfisverndar og lýðræðis og nokkrar lausnir nefndar sem geta veitt þeim 

viðnám með sérstaka áherslu á lausnir sem byggja á viðmiðum Dahls og rökræðulýðræðis.49 

                                                
44 Fishkin 2009. 
45 Chambers 2003:209. 
46 Fishkin 2009:33–35, 102. 
47 Farrelly 2004:138–143; Dahl 1989:109–111. 
48 Vilhjálmur Árnason 2014: 117–128. 
49 Vert er að nefna að rökræðulýðræði hefur hlotið ýmsa gagnrýni til dæmis hvað varðar lýðræðislegt réttmæti, 
áhyggjur um að ólíkir samfélagshópar eigi misauðvelt með að fá fólk til að samþykkja rök þeirra og erfiðleikana 
við útfærslu rökræðulýðræðis í stærri einingum. Í þessari ritgerð er ekki ráðrúm til að ræða hana af dýpt (Sanders 
1997; Chambers 2003:318–322; Farrelly 2004:137–150; Niemeyer 2013:448). 
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2. Vandamál tengd fyrirkomulagi lýðræðis 
Þótt lýðræði njóti mikils stuðnings í heiminum og margir telji það hafa algjöra yfirburði fram 

yfir önnur stjórnkerfi, eru ýmsir gallar og vandamál tengd fyrirkomulagi þess.50 Þessi 

vandamál geta verið misjöfn eftir því um hvernig lýðræðiskerfi er að ræða, en eru í grunninn 

mörg þau sömu.51 Í þessum kafla mun ég nefna nokkur þeirra sem eru þýðingarmikil þegar 

kemur að umhverfisvandanum og skoða hvernig þau speglast í viðmiðum Dahls um einkenni 

góðs lýðræðis og lausnum sem felast í rökræðulýðræði. Þessi vandamál lýsa sér meðal annars 

þannig að sjaldgæft er að einn flokkur eða stjórnmálamaður uppfylli allar óskir kjósandans og 

því er val hans að einhverju leyti takmarkað. Kjörtímabilin eru stutt og því ekki mikill hvati 

fyrir stjórnmálamenn að hugsa lengra fram í tímann en þau 3‒5 ár sem kjörtímabilið varir. Að 

lokum er það svo sá vandi að lýðræðiskerfið nær ekki til allra þeirra einstaklinga sem eiga 

hagsmuna að gæta og því eru raddir þeirra áhrifalausar, jafnvel þótt ákvarðanir sem teknar eru 

hafi bein áhrif á þá. 

 

2.1 Takmarkað val og óljós vilji kjósenda 
Algengt fyrirkomulag í fulltrúalýðræði er að kjósendur koma að ákvarðanatöku ríkisins á 

þriggja til fimm ára fresti í gegnum kosningar. Þegar að þeim kemur þurfa kjósendur að meta 

frammistöðu fyrri stjórnvalda og það er ekki auðvelt verk, því leggja þarf mat á frammistöðu 

þeirra í hinum ýmsu málefnum sem erfitt getur reynst að samþætta. Kjósendur þurfa til dæmis 

að meta frammistöðu þeirra í umhverfismálum á sama tíma og lagt er mat á félagsleg og 

hagfræðileg málefni, pólitísk hneyksli og ýmislegt fleira. Kjósandi getur þannig verið ósáttur 

við ríkisstjórn sem stendur sig illa í umhverfismálum, en verið ánægður með frammistöðu 

hennar í hagrænum eða félagslegum málefnum. Að auki er málaflokkur umhverfismála svo 

breiður og margþættur að ríkisstjórnir geta verið að standa sig vel á einu sviði hans meðan þau 

trassa önnur. Með því að kjósa aðra ríkisstjórn er hætt við að það sem kjósandinn var ánægður 

með í störfum fyrri ríkisstjórnar komi til með að breytast. Ólíklegt er að nokkur 

stjórnmálaflokkur bjóði upp á einmitt þá samsetningu af málefnum og áherslum sem 

kjósendur vilja. Stjórnmálamenn eiga síðan erfitt með að túlka vilja kjósenda út frá 

niðurstöðum kosninga, hvað þeir eru ánægðir með, hvað þeir vilja að lögð sé áhersla á og svo 

                                                
50 Fukiyama 1992, tilvísun fengin hjá Gunnari Helga Kristinssyni bls. 91. 
51 Gunnar Helgi Kristinsson 2008:91. 
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framvegis og geta því jafnvel valið að túlka vilja kjósenda út frá eigin hentisemi.52 Út frá 

kenningum Dahls má segja að þetta síðastnefnda bendi til þess að viðmið hans um virka 

þátttöku borgaranna sé ekki alveg uppfyllt ef staðan er sú að stjórnmálamenn eigi að túlka 

viljann nánast eingöngu út frá því sem kemur upp úr kjörkössunum. Með virkri þátttöku 

borgaranna er átt við að borgarar hafi aðgengi að umræðunni og jöfn tækifæri til að greina frá 

óskum sínum um lokaútkomu. Borgararnir þurfa að geta sett fram spurningar og mega styðja 

eina útkomu framyfir aðra ef þeir vilja og halda þeim á lofti.53 Til að nefna dæmi, þá er það 

þannig hér á landi að borgurum er frjálst að taka virkan þátt í umræðu og ættu að geta greint 

ráðamönnum frá óskum sínum með fleiri aðferðum en kosningum en það er spurning hversu 

aðgengilegar þær boðleiðir eru og hvort stjórnmálamenn upplifi það sem skyldu sína að taka 

mark á þeim.54 

 Til þess að bæta úr vandamálum er varða óljósan vilja kjósenda er skynsamlegt að 

koma á auknu samtali um vandamálin, bæði til að almenningur átti sig betur á vilja sínum og 

sé upplýstur um leiðir að markmiðum sínum, en einnig til þess að ráðamenn skilji hann og að 

þeim sé ekki frjálst að túlka hann eftir sinni hentisemi. Þetta er hægt með leiðum 

rökræðulýðræðis sem einnig er ætlað að útvíkka óskir þátttakenda frá því að þeir horfi bara til 

sinna eigin hagsmuna yfir í að þeir horfi til hagsmuna heildarinnar.55 En dæmin sýna (sjá 

undirkafla 2.4. hér fyrir neðan) að það verður meiri samhljómur í afstöðu einstaklinga um 

málefni ef þeir taka þátt í rökræðulýðræði og þar með auðveldara að uppfylla óskir fleiri 

kjósenda.56 Þótt ekki náist endilega alltaf samkomulag um málefnin er rökræðulýðræði ætlað 

að búa til aðstæður þar sem fólk getur samþykkt og skilið hvernig komist var að niðurstöðu 

um ákvörðun og þannig að öllum líkindum orðið sáttara við niðurstöðuna þó það fái ekki 

upprunalegar óskir sínar uppfylltar.57 Þannig ætti rökræðulýðræði bæði að geta dregið úr 

vandamálum tengdum takmörkuðu vali og óljósum vilja. 

 

2.2 Hagsmunaaðilar án áhrifa 
Það er vandamál í lýðræði að ekki heyrist í röddum allra þeirra sem hagsmuna hafa að gæta. 

Eðli sínu samkvæmt hafa framtíðarkynslóðir og aðrar lífverur en maðurinn ekki atkvæðisrétt í 

                                                
52 Doeleman 1997:117. 
53 Dahl 1989:109. 
54 Leiðir sem almenningur nýtir sér í dag til þess að koma óskum sínum á framfæri fyrir utan kosningar eru 
blaðagreinar, mótmæli, tölvupóstar sendir á ráðamenn og undirskriftalistar svo eitthvað sé nefnt, en áhrif 
kjósenda eru takmörkuð og helst bundin kosningum. 
55 Fishkin 2009:123–125. 
56 Niemeyer 2013:435–444. 
57 Chambers 2003:308–309. 
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kosningum.58 Kynslóðir líðandi stundar ráða því miklu um örlög annarra hluta náttúrunnar 

sem og framtíðarkynslóða.59 Málefni náttúru og umhverfis ná auk þess í mörgum tilfellum 

þvert yfir landamæri ríkja og því algengt að fólk fái hvorki að kjósa né að hafa áhrif á mál er 

varða hagsmuni þess beint. 

 Í þessu samhengi er talað um að einn af veikleikum lýðræðis sé skipting lögsagna milli 

ríkja, sérstaklega í þeim málum þar sem áhrifin af ákvörðunum ná út fyrir landsteinana. Fólk í 

öðrum ríkjum hefur yfirleitt ekki rétt á að taka þátt í lýðræðislegri ákvarðanatöku innan þeirra 

ríkja þar sem hún á sér stað. Erlendir ríkisborgarar verða að treysta á að fá vægi í gegnum 

alþjóðlegt samstarf um þessi málefni, svo sem með öflugra eftirliti með alþjóðlegum 

fyrirtækjum.60 Þetta vandamál verður sífellt fyrirferðarmeira vegna aukinnar hnattvæðingar og 

loftslagsbreytinga sem ná langt út fyrir einstök ríki.61 Lýðræðislegar hugmyndir byggja meðal 

annars á því að þeir sem verða fyrir áhrifum af ákvörðunum eigi að fá að taka þátt í að móta 

þær samanber hælsærislögmálið og stranga jafnaðarlögmálið (sjá neðanmálsgreinar 63 og 

68) .62 Hins vegar hefur skipting svæða í stjórnvaldseiningar gert það að verkum að fólk hefur 

ekki endilega áhrif á ákvarðanir sem þó hafa veruleg áhrif á líf þess. Þekkt dæmi um þetta er 

hversu mikil áhrif bandarísk stjórnvöld hafa á það hvernig samfélögin í Rómönsku Ameríku 

mótast og því hafa einhverjir velt því fyrir sér, meira í gríni en alvöru, hvort ekki væri eðlilegt 

að borgarar í löndum Rómönsku Ameríku fengju að kjósa í alríkiskosningum Bandaríkjanna. 

Það er einmitt stór galli að umhverfistengdar ákvarðanir lúta ekki alltaf landamærum. Sem 

dæmi um slíkt má nefna súrt regn sem á uppruna sinn í Bretlandi en hefur valdið skaða í 

skandinavískum vötnum, Chernobyl kjarnorkuslysið og loftslagsbreytingarnar.63 Samkvæmt 

                                                
58 Lagt hefur verið til að innan stjórnkerfisins séu málsvarar fyrir framtíðarkynslóðir. Nú þegar er til 
umhverfismálaráðuneyti hér á landi sem á að huga að umhverfisvernd og sjálfbærri nýtingu náttúrugæða með 
velferð og jafnrétti kynslóðanna að leiðarljósi (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2015). En það gæti líka verið 
til nokkurs konar framtíðarmálaráðuneyti svo ljóst væri að ábyrgð þess snúi aðallega að því að hugsa um þær 
kynslóðir sem uppi verða í framtíðinni. Slíkt ráðuneyti má meðal annars finna í Svíþjóð en verkefni 
framtíðarmálaráðherrans þar í landi er meðal annars að koma á langtímahugsun í ríkisstjórninni og styrkja 
sjálfbæra þróun (Regeringskansliet 2015). 
59 Doeleman 1997:113–114. 
60 Doeleman 1997:113–114; Dobson 1998:124; Dahl1989:119; Dobson 2007:113. 
61 Lafferty o.fl. 1996:264. 
62 Hælsærislögmálið (e. shoe pinching principle) segir að hver og einn fullorðinn einstaklingur sé hæfastur og 
réttastur til að taka ákvarðanir fyrir sjálfan sig. Enda er yfirleitt enginn betri dómari um eigin gæði manns og 
hagsmuni eða jafn líklegur til þess að verja þá og hann sjálfur með vísun í það að enginn viti betur en sá sem 
mátar skóinn, hvar hann kreppir. Samkvæmt lögmálinu er réttmætt að hver og einn geti látið hagsmuni sína hafa 
áhrif á ákvarðanatöku sem viðkemur honum. Því er eðlilegt að áætla að kerfið eigi að byggja á stjórn fólksins 
fyrir fólkið. (Graham 1986:21–22) Sjá einnig 7. kafla í bók Dahls þar sem hann segir: „If the good or interests of 
everyone should be weighed equally, and if each adult person is in general the best judge of his or her good or 
interests, then every adult member of an association is sufficiently well qualified, taken all around, to participate 
in making binding collective decisions that affect his or her good or interests, that is, to be a full citizen of the 
demos“ (Dahl 1989:105). 
63 Dobson 1996:124–125; Doeleman 1997:113–114. 
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rökræðulýðræði Chambers væri hægt að bregðast við þessu með fleiri leiðum en að gefa 

öllum þeim sem verða fyrir áhrifum ákvarðana færi á að kjósa um þær. Þá er reynt að finna 

vettvang fyrir ígrundaða samræðu sem fylgismenn rökræðulýðræðis telja nauðsynlega innan 

eða meðfram þeim stofnunum sem til eru, bæði á alþjóðavettvangi og í minni einingum. Á 

slíkum vettvangi má enginn vera allsráðandi, þar er auðvelt að taka þátt, almenningur getur 

rökrætt um mikilvæg mál og allir sem finna fyrir áhrifum af ákvörðun á velferð sína eða 

hagsmuni hafa rödd. Að auki er grundvallaratriði að stjórnvöld réttlæti aðgerðir sínar og að 

þeir sem verði fyrir áhrifum af þeim hafi rétt til að véfengja þær. Fylgismenn þessara lausna 

telja það mikilvægt að átta sig á að lýðræðislegt réttmæti hvílir í þessu samhengi ekki 

einungis á því að fólk fái að kjósa eða eigi sér fulltrúa, heldur einnig á því að rökræða og 

ígrundun eigi sér stað.64 Að auki telja þeir að það eigi að vera hægt að draga valdhafa og 

stofnanir til ábyrgðar ef þeim tekst ekki það hlutverk sitt að byggja starf sitt á ákvörðunum 

sem hvíla á sanngjörnum, ígrunduðum og vel rökstuddum skoðunum sem rökræðulýðræði á 

að leiða af sér. Það skiptir því minna máli hvort allir fái að kjósa ef hagsmunir allra eru 

ígrundaðir.65 Enda er það orðin gamalgróin kenning, meðal annars frá kennismiðum eins og 

Alexis de Tocqueville og John Stuart Mill, að með því að fá fólk til að ræða opinber vandamál 

sín á milli muni það leggja meiri áherslu á hagsmuni samfélagsins alls. 66 

 Dahl ræðir þetta vandamál í samhengi við fimmta viðmið sitt um hið lýðræðislega 

ferli, réttinn til að vera talinn með. Þar veltir hann meðal annars fyrir sér, hvaða einstaklingar 

eigi rétt á því að teljast til lýðsins (e. demos) og þar með lýðræðisins. Hann nefnir að út frá 

stranga jafnaðarlögmálinu (e. Strong Principle of Equality)67 ættu allir sem verða fyrir 

áhrifum af bindandi sameiginlegum ákvörðunum, sem teknar eru innan lýðræðislegrar 

einingar (ríkja, félaga o.s.frv.), að teljast sem hluti af lýðnum.68 Hann gerir sér grein fyrir því 

að ákvarðanir sem teknar eru innan slíkra eininga hafa stundum áhrif á einstaklinga sem ekki 

eru hluti af þeim en það þýði samt ekki endilega að það sé æskilegt.69 Áhugavert er að skoða 

þetta nánar og setja í samhengi við umhverfismál og önnur mál sem hafa áhrif á hnattrænu 
                                                
64 Chambers 2003:308‒312; Mcgrew 2002:21–24. 
65 Chambers 2003:308‒309. 
66 Fishkin 2009:103. 
67 Stranga jafnaðarlögmálið: Sérhver fullorðinn einstaklingur er nægum kostum búinn, þegar allt kemur til alls, 
til að taka þátt í bindandi sameiginlegum ákvörðunum sem varða gæði og hagsmuni hans. Þetta þýðir að þegar 
bindandi ákvarðanir eru teknar verður tilkall hvers borgara til laga, stjórnar, stefnumörkunar o.s.frv. að teljast gilt 
og jafngilt tilkalli hvers annars (Dahl 1989, tilvísun fengin hjá Ólafi Páli Jónssyni 2003). Dahl vill reyndar 
afmarka þetta ögn, út frá lýðræðiskenningum og reynslu af lýðræði í framkvæmd og undanskilur frá lýðnum fólk 
sem er tímabundið hluti af lýðræðiseiningunni og fólk sem er með alvarlega heilabilun. Ég dreg þetta 
síðastnefnda reyndar stórlega í efa sem réttmætt viðmið, enda á ég erfitt með að sjá hver það er sem metur hvort 
fólk sé nægilega heilt á geði til að mega kjósa, taka þátt í lýðræðisumræðu o.s.frv. 
68 Dahl 1989:126. 
69 Dahl 1989:120. 
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vísu og velta því fyrir sér hvar eðlilegt sé að draga mörkin um hverjir fá að taka þátt í 

ákvörðunum (eða eiga sér lýðræðislega kjörin fulltrúa sem það gera) þegar mörk áhrifa þeirra 

eru óljós og ná út fyrir hinar hefðbundnu lýðræðislegu einingar. Ef við myndum vilja útvíkka 

lýðræðið til allra þeirra sem verða fyrir áhrifum af bindandi sameiginlegum ákvörðunum, 

samanber stranga jafnaðarlögmálið eins og Dahl lýsir því (sjá neðanmálsgrein), myndum við 

líklega þurfa að útvíkka lýðræðislegu eininguna á þann hátt að hún næði yfir allan heiminn en 

þá væru ákvarðanir teknar þvert yfir allan heiminn í stað þess að þær séu teknar innan 

ríkjanna, t.d. í sambandsríki eða alþjóðlegu samstarfi.70  

 Þetta á við um ákvarðanir sem varða loftslagsbreytingarnar, enda er það vandamál sem 

fólk mun finna fyrir um heim allan og gæti endað með að grafa undan lífsskilyrðum allra 

jarðarbúa. Þar eru sumir einstaklingar og ríki ábyrgari fyrir vandamálinu en aðrir, en samt er 

það svo stórt að allir þurfa nauðsynlega að bregðast við af ábyrgð.71 Í þessu samhengi hafa 

verið nefndar hugmyndir um fjölþjóðlegt lýðræði (e. transnational democracy). En þar eins og 

svo oft þegar kemur að útfærslu á lýðræði hefur ekki enn fundist nein töfralausn. Það þýðir 

samt ekki að það sé óskynsamlegt að stefna að fyrirkomulagi sem leysi þennan vanda, enda er 

það góð leið til að fá betra kerfi en við búum við í dag að reyna að stefna að fullkomnara kerfi, 

hvort sem það teljist útópíuhugsun eða ekki.72 Í umræðum um fjölþjóðlegt lýðræði er 

rökræðulýðræði nefnt sem leið til að bregðast við umhverfisvandanum og öðrum vandamálum 

sem ná yfir landamæri á lýðræðislegan hátt. Þá er skoðað hvernig hægt er að lýðræðisvæða og 

rökræðuvæða þá stjórnun og þá stofnanagerð sem er til staðar í hinu alþjóðlega kerfi og reyna 

að þróa það í átt að rökræðulýðræði.73 Fylgismenn rökræðulýðræðis telja að þar sem erfitt geti 

reynst að fá alla aðila að borðinu til að taka ákvarðanir sem varða þá, þurfi að meta hversu 

langt sé hægt að ganga í þeim efnum en leggja síðan áherslu á fyrirsvar þeirra stofnana, ríkja 

eða elíta sem taka ákvarðanir. Þannig þurfi ákvarðanir að byggja á upplýstri rökræðu með 

áherslu á gæði þeirra og að hægt sé að réttlæta þær gagnvart þeim sem verða fyrir áhrifum 

þeirra. Áherslan er á að niðurstöðurnar snúist ekki um einstaklingshagsmuni í samkeppni sín á 

milli heldur fremur að allir búi við réttlæti.74  

 Annað vandamál skylt þessu varðar einstaklinga án kosningaréttar sem lifa innan 

lýðræðiseininga. Algengt er að einstaklingar sem lifa og starfa innan ríkja hafi ekki 
                                                
70 Song 2012:40. 
71 O’Mahony 2015:309. 
72 Mcgrew 2002:45–46. 
73 Mcgrew 2002:21–27. 
74 Reyndar eru skiptar skoðanir meðal fylgismanna rökræðulýðræðis um hvernig alþjóðlegt rökræðulýðræði eigi 
að vera byggt upp, það er hvort það sækist fremur eftir samstarfi sjálfstæðra ríkja eða hvort móta eigi nýja 
heimsmynd þar sem pólitískar ákvarðanir fara fram í lýðræðislegum alþjóðastofnunum sem þurfa að geta staðið 
reikningsskil gagnvart borgurum sínum, en hér verður ekki farið nánar í það (Chambers 2003:308‒315). 
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kosningarétt sökum stöðu sinnar sem innflytjendur. Þeir tilheyra gjarnan efnaminni stéttum 

samfélagsins og taka að sér störf sem þeir innfæddu vilja ekki. Það hallar verulega á 

lýðræðisleg réttindi þessa fólks og hætt er við að fjarlægð þeirra frá lýðræðislegri 

ákvarðanatöku auki stéttaskiptinguna enn frekar. Oft á þetta fólk sér ekki málsvara og hefur 

ekki aðgang að því að velja sér fulltrúa fyrir þær lýðræðislegu stofnanir sem starfa í landinu.75 

Ákveðin umhverfisvandamál geta bitnað sérstaklega þessum hópum þrátt fyrir að þeir búi í 

sama umhverfi og efnaðra fólk. Sem dæmi má nefna að láglaunastörfum fylgir oft mengandi 

starfsumhverfi sem skerðir lífsgæði. Þessi hópur fólks hefur síður efni á að velja sér 

umhverfisvænar og heilnæmar neysluvörur og neyðist til að velja ódýrari og óumhverfisvænni 

kosti sem geta verið heilsuspillandi. Auk þess ber að nefna hið þversagnakennda vandamál 

um takmarkað aðgengi fátækra að loftkælingu og upphitun fyrir hús sín sökum fjárskorts, sem 

gerir þennan hóp viðkvæmari fyrir áhrifum loftslagsvandamála sem meðal annars má rekja til 

þessara sömu tækja.76 

 Ef við skoðum þetta út frá kenningum Dahls um hvað einkenni gott lýðræði bendir allt 

til þess að þessi samfélagshópur búi ekki við lýðræði til jafns við samborgara sína og öll 

viðmiðin séu á einhvern hátt brotin. Í fyrsta lagi hefur þessi hópur ekki jöfn tækifæri til að 

teljast til lýðsins líkt og fólk sem er með ríkisborgararétt. Það getur verið erfiðara fyrir 

meðlimi hans að vera virkir þátttakendur í umræðum. Yfirleitt hefur þessi hópur ekki 

atkvæðisrétt í samfélaginu sem það býr í og því augljóst að viðmið um jafnvægi atkvæða á 

lokastigi er ekki uppfyllt, auk þess sem tungumálaörðugleikar og önnur hamlandi áhrif draga 

úr aðgengi að upplýsingum og möguleikum til að setja mál á dagskrá.77 Út frá 

rökræðulýðræði er bent á að raddir allra verði að heyrast og vera teknar með í reikninginn. Því 

er mikilvægt að bæta úr því óréttlæti sem felst í aðstöðumun innflytjenda og annarra 

jaðarsettra hópa, þó áherslan hjá rökræðulýðræði sé meiri á virka þátttöku og aðgengi að 

upplýsingum frekar en kosningar. Rökræðulýðræði hefur reyndar verið gagnrýnt fyrir ákveðið 

getuleysi til að tryggja jafnan rétt jaðarsettu hópanna til að hafa áhrif og bendir Chambers á að 

fyrirsvar og rökræða, sem séu grundvallargildi í rökræðulýðræði, geti reynst erfið þegar allir 

standa ekki jöfnum fæti.78 Gagnrýninni hefur meðal annars verið beint að því að 

rökræðulýðræði sé blint á jaðarsetta hópa og getuleysi þeirra til að taka þátt í rökræðu og að 

vera meðvitaðir um tilkall sitt til fyrirsvars stofnana (e. accountability), þ.e.a.s. að stofnanirnar 

beri jafna ábyrgð á ákvörðunum sínum gagnvart þeim eins og öðrum borgurum samfélagsins. 
                                                
75 Bonica, o.fl. 2013:104. 
76 Hansen o.fl. 2011:13–15; Burton-Chellew o.fl. 2013:815–816. 
77 Dahl 1989:109–113; Lög um kosningar til Alþingis, 2000 nr. 24 16. maí. 
78 Chambers 2003:308‒309. 



 
 

19 

Chambers bendir jafnframt á að eitt af næstu verkefnum rökræðulýðræðis sé að finna leiðir til 

að jafna stöðu jaðarsettu hópanna til jafns við annan almenning.79  

 

2.3 Skammtímahugsun 
Ýmislegt stendur í vegi fyrir því að fólk velji það að hegðun þeirra og neysla séu heft á 

einhvern hátt og að fólk kjósi stjórnvöld sem setji umhverfismál í forgrunn. Það getur verið að 

fólk leiði hjá sér áhrif og afleiðingar sem hegðun þess og neysla hefur á umhverfið (nánar rætt 

í kafla 3.3 um áhugaleysi). Það hefur einnig áhrif að mörg umhverfisvandamál eru þess eðlis 

að þau virðast fjarlæg. Margt af því sem við gerum í dag hefur ekki afleiðingar fyrr en löngu 

eftir að núlifandi kynslóðir eru látnar. Önnur vandamál geta virkað mun meira aðkallandi og 

auðveldara að sjá árangur af aðgerðum strax, eins og efling atvinnumarkaðs til að draga úr 

atvinnuleysi, uppbygging heilbrigðiskerfis og svo framvegis. En árangur af slíkri 

uppbyggingu getur til lengri tíma verið þverstæðukenndur því hann felur oftast í sér 

auðlindanýtingu og mengun og er því í andstöðu við umhverfisvernd.80  

 Loftslagsbreytingarnar eru dæmi um vandamál sem getur verkað fjarlægt og ósýnilegt 

á kjósendur. Einnig einkennir málaflokkinn óvissa um hvort ákveðnar aðgerðir skili sér í verra 

eða betra umhverfi. Þessi óvissa um áhrif aðgerða hefur veruleg áhrif á ákvarðanatöku innan 

stjórnsýslunnar, sérstaklega þegar kemur að einhverskonar hömlum á hegðun fólks eða 

fyrirtækja. Eftir því sem lengra er horft fram í tímann eykst óvissan um þau áhrif sem 

takmarkanirnar hafa og þar sem fólk lítur oft fremur til þess kostnaðar sem hlýst af þessum 

takmörkunum er hætt við að það geri minna úr þeim mögulega ávinningi sem þær geta skilað. 

Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að fólk bregst sterkar við tapi en við jafnmiklum ávinningi.81 

Þannig bregst fólk sterkar við skattahækkunum en skattalækkunun, en skattahækkanir eru 

einmitt algeng leið til þess að stýra hegðun fólks og fyrirtækja í átt að minni losun 

gróðurhúsalofttegunda. Hagsmunaaðilar nýta sér þetta stundum til að fá almenning upp á móti 

fyrirbyggjandi aðgerðum sem henta þeim ekki. Því getur verið erfitt að innleiða takmarkanir á 

neyslu og mengun, jafnvel þótt það skipti talsvert meira máli fyrir framtíðarkynslóðir að 

dregið sé úr þessum þáttum en það gerir fyrir núlifandi kynslóðir að viðhalda þeim.82 Það 

hlýtur þannig að teljast mikilvægara frá sjónarmiði umhverfisverndar að framtíðarkynslóðir 

                                                
79 Chambers 2003:322. 
80 Niemeyer 2013:432. 
81 Kahneman o.fl. 1979:269–290; Underdal 2010:387. 
82 Niemeyer 2013:432; Underdal 2010:387. 
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búi ekki við mannfjandsamlegar umhverfisaðstæður83 en það að núlifandi kynslóðir komist í 

utanlandsferðir á hverju ári og hafi aðgang að ferskum jarðarberjum allan ársins hring, en 

erfitt virðist að breyta þessu. Kjósendur hafa þó margir hverjir áhyggjur af 

umhverfisvandamálum og öðrum vandamálum sem ná lengra fram í tímann, en í kringum 

kosningar fá langtímaáhyggjur oft á tíðum að víkja fyrir skammtímahagsmunum kjósenda. 

Málefnum er varða stað og stund er gert hærra undir höfði en háleitum markmiðum um að 

bjarga heiminum.84 Þetta hefur verið notað sem rök meðal þeirra sem aðhyllast 

valdboðsstefnu (e. authoritarians) fyrir því að lýðræði geti af sér óskynsamlega niðurstöðu til 

lengri tíma litið. En þar sem ekkert bendir til þess að auðveldara sé að fá elítur eða 

einræðisherra til þess að styðja aukna umhverfisvernd og hugsa fram í tímann þá duga þessi 

rök skammt.85  

 Pólitísk hugsun litast einnig af því að kjörtímabil í lýðræðisríkjum eru yfirleitt ekki 

mikið lengri en fjögur til fimm ár.86 Stjórnmál stýrast því að mestu af málum sem varða 

samtímann og skammtímahugsun.87 Það borgar sig ekki fyrir frambjóðendur sem vilja ná 

völdum að einblína um of á markmið sem horfa til lengri tíma, enda eiga þeir oft á tíðum fullt 

í fangi með mun sýnilegri vandamál sem hafa áhrif til skamms tíma.88 Lafferty og 

Meadowcroft hafa í þessu samhengi bent á að erfitt sé að draga stjórnmálamenn til ábyrgðar 

ef þeir eru löngu farnir frá völdum eða jafnvel ekki á lífi þegar umhverfisvandinn sem stafar 

af ákvörðunum þeirra kemur fram. Jafnvel þótt meðal frambjóðenda séu einstaklingar sem 

vilja ekki gera upp á milli núlifandi og framtíðarkynslóða, þá getur stundum verið freistandi 

að bregða út af áformum sem fela í sér langtímaávinning í skiptum fyrir 

skammtímaávinning.89,90 Allar ríkisstjórnir eru meðvitaðar um að áhrif þeirra og að lokum 

                                                
83 Fullyrðingar eins og þessar hafa reyndar verið gagnrýndar þar sem einhverjir telja að ekki sé hægt að ætla 
framtíðarkynslóðum hagsmuni, þar sem sú kynslóð sem fæðist í framtíðinni verður önnur ef við bregðumst við 
vandamálum en ef við gerum það ekki. Sú kynslóð sem ekki fæðist vegna þess að við bregðumst við 
umhverfisvandanum myndi koma betur út úr því að við séum aðgerðarlaus jafnvel þó lífsskilyrðin séu verri en ef 
við bregðumst við, því annars fæðist hún ekki. Þetta hefur verið nefnt non-identity problem og er að mínu mati 
lítið meira en áhugaverð hugarleikfimi. Í þessari ritgerð er ekki farið út í þessar frumspekilegu pælingar, heldur 
gert ráð fyrir að framtíðarborgarar hafi hagsmuni og að hagsmunir þeirra felist meðal annars í lífvænlegu 
umhverfi og þar af leiðandi í því að við stundum umhverfisvernd í dag. Allar ákvarðanir sem við tökum gætu 
mögulega haft áhrif á hverjir fæðast síðar. Ég tel réttast að búa til sem best umhverfisskilyrði fyrir 
framtíðarkynslóðir og þá fæðist þeir sem vonandi eiga meiri möguleika á að lifa góðu lífi (Humphrey 2009:85). 
84 Niemeyer 2013:432; Underdal 2010:387. 
85 Niemeyer 2013:432. 
86 Wikipedia 2018. 
87 Doeleman 1997:107. 
88 Underdal 2010:388; Doeleman 1997:107. 
89 Hversdagsleg samlíking um slíka hegðun væri sú að þrátt fyrir að einstaklingur viti að það borgar sig að æfa 
sig reglulega til þess að styrkja heilsuna þá er það kannski stundum þess virði að sleppa úr æfingu til þess að 
njóta skammtíma þæginda, gleði eða gróða. Til dæmis að sleppa því að fara út að æfa í rigningu, fresta einni 
æfingu til að ná að horfa á fótboltaleik með vinum og svo framvegis. Með því að bregða frá áformum sínum einn 
dag hlýst annars konar ábati, viðkomandi sleppur við að rennblotna úti í rigningunni og styrkir samband sitt við 
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valdatími er undir því kominn hversu vel þeim tekst að mæta kröfum mikilvægra 

hagsmunaaðila og kjósenda og því er hætt við að langtímamarkmið þeirra verði undir þar sem 

þau falla ekki alltaf eins vel að kröfum þeirra sem kjósa þær til valda. Auk þess hefur sú 

staðreynd áhrif að flestar ríkisstjórnir sitja í skamman tíma sem veldur því að áherslur þeirra 

einskorðast við það sem hægt er að gera innan eins kjörtímabils.91  

 Með þeim hætti sem hér hefur verið lýst eru fjárhagslegir hagsmunir núlifandi 

kynslóðar teknir fram yfir hagsmuni framtíðarkynslóða. Litið er á markmið um hagvöxt sem 

markmið í sjálfu sér eða forsendu þess að hægt sé að mæta kröfum um bætt menntakerfi, 

velferðarkerfi og heilbrigðisþjónustu og aukna neyslu fyrir núlifandi kynslóð. Aukin velta og 

minna atvinnuleysi eru hátt skrifuð og fremur er litið á umhverfisvernd sem hindranir. Því er 

freistandi að láta hana víkja fyrir framförum á hinu efnahagslega sviði, sér í lagi ef 

kostnaðurinn lendir á fólki sem er ekki einu sinni fætt. Þessi freisting er til staðar innan allra 

samfélagshópa, hvort sem það eru verkamenn, forstjórar eða aðrir, þrátt fyrir árekstra þeirra á 

milli um önnur mál. Hægt er að líta á þetta sem bandalag einnar kynslóðar á móti þeim sem á 

eftir koma. Það sem aðskilur þessar deilur frá deilum á milli t.d. ríkja er að framtíðarkynslóðir 

eiga ekki möguleika á að verja sig.92 

 Hér er aftur hægt að benda á afstöðu Dahls til þess að allir eigi að hafa áhrif á 

ákvarðanir sem varða gæði og hagsmuni þeirra, samanber stranga jafnaðarlögmálið.93 Þetta er 

óraunhæft þegar um framtíðarkynslóðir er að ræða, en þá þarf að finna leiðir til að fá núlifandi 

kynslóðir til að vera málsvara framtíðakynslóða. Þetta má til dæmis gera með því að fá þær til 

að setja sig í spor þeirra. James S. Fishkin, sem hefur gert margar tilraunir með 

rökræðulýðræði, segir það vera aðalsmerki á siðferðilegri umræðu að fólk læri að horfa á 

vandamál út frá sjónarhorni þeirra sem verða fyrir áhrifum af ákvörðunum, svona nánast eins 

og í hlutverkaleik. Það náist einmitt fram í rökræðulýðræði eins og við sjáum í næsta 

undirkafla, 2.4.94 Einnig má velta því fyrir sér hvort áhersla rökræðulýðræðis á fyrirsvar geri 

framtíðarkynslóðum ekki auðveldara að draga stofnanir til ábyrgðar í framtíðinni ef þær hafa 

                                                                                                                                                   
vinina. Hins vegar fer að draga úr ávinningi af þessum æfingum í takt við það hversu mörgum æfingum 
viðkomandi sleppir. Flestir sem hafa reynt að styrkja heilsuna með æfingum kannast líklega við þetta vandamál. 
Jafnvel þótt þeir viti af því að afleiðingarnar af því að sleppa æfingum geti til lengri tíma verið slæmar, freistast 
þeir samt oft til þess að gera eitthvað sem gleður þá til skamms tíma. Allar langtímaáætlanir um takmarkanir á 
aðgerðum manna sem hafa áhrif á loftslagið eða fjölbreytileika lífríkis þurfa að takast á við sambærilegan vanda 
(Underdal 2010:387–388). 
90 Lafferty o.fl. 1996:7. 
91 Underdal 2010:387–388. 
92 Doeleman 1997:111. 
93 Dahl 1989:97–105. 
94 Fishkin 2009:125. 
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ekki staðið sig í hlutverkum sínum, meðal annars um eftirlit með mengun, aðhald með 

fjármagnsöflunum o.s.frv. 

 

2.4 Rökræðulýðræði veitir vandamálum tengdum fyrirkomulagi viðnám 
Eins og fram hefur komið er margt sem styður þá kenningu að við það að fá almenning til 

þess að taka þátt í rökræðu aukist vitund um mikilvægi umhverfisverndar, auk þess sem 

rökræða veiti nokkrum af ofantöldum vandamálum viðnám. Eiginleikar rökræðna verða til 

þess að fólk bæði getur sett sig í spor annarra og tekið með í myndina hagsmuni annarra 

lífvera og þar með verndun umhverfisins með rökum þeirra sem styðja slíka hagsmuni.95 

Rökræða eykur ígrundun og hvetur iðkendur sína til þess að hugsa hlutina til lengri tíma með 

mun dýpri og varanlegri lausnum. Einnig getur rökræða vakið athygli á málefnum tengdum 

almannahag og gefið af sér dýpri form af þekkingu á flóknum málum.96 Þetta mátti meðal 

annars sjá í samanburðarrannsókn á þremur mismunandi þátttökuaðferðum og viðhorfi fólks 

til loftslagsbreytinga. Í örstuttu máli var rannsókninni skipt í þrjá áfanga sem gróflega lýst 

voru eftirfarandi:97 Í fyrsta áfanga voru slembivöldum úrtakshópum sýndar þrjár 

misalvarlegar sviðsmyndir (e. scenarios) loftslagsbreytinganna sem miðuðust við lítinn, í 

meðallagi eða mikinn útblástur og borið saman hvaða áhrif kynning á misalvarlegum 

sviðsmyndum hafði á afstöðu fólks til mótvægisaðgerða. Í öðrum áfanga voru slembivöldum 

úrtakshópi sýndar allar þessar mismunandi sviðsmyndir, tekin við hann viðtöl og hópurinn 

síðan hvattur til þess að ímynda sér hvernig væri að búa við þær aðstæður sem þeim var sagt 

frá. Í báðum þessum fösum voru þátttakendur beðnir um að segja til um hverskonar 

mótvægisaðgerðir þeir vildu sjá og vilji þeirra til að borga hærri skatta til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda kannaður. Í þriðja áfanga var hluta af þessu sama úrtaki skipt í tvo 

hópa, annar tók þátt í þriggja daga rökræðufundi (e. mini public) og svo var tekið viðtal við 

hann þremur mánuðum síðar en hinn hópurinn var einungis tekinn í viðtal til samanburðar. 

Fólkinu á rökræðufundinum var gefin kostur á að kynna sér loftslagsbreytingarnar ítarlega og 

því gefið færi á að rökræða sín á milli og mynda sér ígrundaða afstöðu.98  

 Hvað fyrsta áfanga varðar þá var hægt að sjá marktækan mun á afstöðu fólks til 

mótvægisaðgerða og vilja þeirra til að borga skatta fyrir mengandi hegðun sína eftir því hve 

alvarlegar sviðsmyndir þeim voru sýndar. Allir þátttakendur höfðu öðlast jákvæðari afstöðu til 

mótvægisaðgerða, en hve mikið þau voru tilbúin að leggja á sig var mismunandi á milli hópa 
                                                
95 Niemeyer 2013:434. 
96 Niemeyer 2013:444. 
97 Niemeyer 2013:435–444. 
98 Niemeyer 2013:435–437. 
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eftir því hve alvarlegar sviðsmyndir þeim höfðu verið sýndar. Þessi afstaða entist samt ekki 

mikið lengur en yfir viðtalstímann. Fólkið sem tók þátt í öðrum áfanga rannsóknarinnar og 

hafði verið hvatt til að ímynda sér sig í öllum þessum misalvarlegu aðstæðum var með 

svipaða afstöðu og það fólk sem sýnt hafði verið afleiðingar í meðallagi mikils útblástur. Hins 

vegar entist þessi afstaða þeirra aðeins lengur en hjá fólkinu úr fyrsta áfanga. Þegar þrír 

mánuðir voru liðnir var fólk í þessum öðrum áfanga aftur komið á upprunalegu afstöðu sína. 

Með öðrum orðum þá hafði það að læra um og setja sig í spor manneskju sem lendir í 

afleiðingunum engin eða lítil áhrif á afstöðuna til lengri tíma.99 Þetta bendir til þess að jafnvel 

þótt viðmiði Dahls um upplýsingu væri mætt sé ekki tryggt að afstaða fólks til lengri tíma 

byggist á þeirri þekkingu sem það öðlast. Að minnsta kosti ekki ef upplýsingin ristir grunnt.  

 Annað mátti hins vegar sjá hjá þeim sem tóku þátt í þriðja áfanganum, rökræðufundi. 

Þátttaka í rökræðufundi jók áhuga fólks á þátttöku til lengri tíma (nánar rætt í kafla 3.4). 

Afneitunarsinnar (fólk sem trúir ekki á að loftlagsbreytingarnar séu af manna völdum eða trúir 

almennt ekki á þær) veiktust í andstöðu sinni og voru viljugri til að viðurkenna möguleikann á 

loftslagsbreytingunum. Þeir sem höfðu séð loftslagsbreytingarnar alfarið sem vandamál sem 

yfirvöld ættu að sporna gegn voru farnir að sjá fyrir sér leiðir sem kröfðust blöndu af 

aðgerðum frá yfirvöldum og þátttöku borgara. Hluti hópsins fór að sjá loftslagsbreytingarnar 

sem fyrirbæri sem krefðist aukinnar skuldbindingar til almannaheilla og afstaða þeirra 

breyttist á þann hátt að fólk í þeim hópi öðlaðist meiri samúð og virðingu fyrir þeim sem 

lenda í afleiðingum loftslagsbreytinganna. Sá hópur sem áður hafði einkennst af uppgjöf og 

hugmyndum um heimsendaspá var orðinn bjartsýnni á sama tíma og þau héldu í þá hugmynd 

að engar auðveldar lausnir væru á loftslagsvandamálunum. Að auki mátti sjá mun meiri 

samhljóm í afstöðu alls hópsins eftir rökræðufundinn. Rökræðufundurinn dró fram mikilvæg 

atriði og jók áherslu á efnislægari atriði og bætti getu þátttakenda til þess að ná betur utan um 

hinar flóknu víddir loftslagsbreytinga. Fólk öðlaðist betri skilning á málefninu vegna þess að 

rökræðuumgjörðin bjó til umhverfi þar sem upplýsingar voru ekki bara innbyrtar af 

þátttakendum heldur líka ígrundaðar og þar með í raun meðteknar á dýpri hátt.100 

 

2.5 Samantekt 
Í þessum kafla hefur komið fram að ýmis vandamál tengd fyrirkomulagi lýðræðis standa í 

vegi fyrir því að nauðsynleg umhverfisvernd eigi sér stað. Líklega værum við betur stödd ef 

viðmið Dahls um hið lýðræðislega ferli væru uppfyllt og enn betur ef rökræðulýðræði væri 
                                                
99 Niemeyer 2013:438. 
100 Niemeyer 2013:435–448. 
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lýðræðisform sem oftar væri stuðst við. Enda leggur rökræðulýðræði áherslu á að ráðamenn 

og stofnanir standi reikningsskil gagnvart þeim sem verða fyrir áhrifum – sem hægt er þá að 

sjá fyrir sér að séu bæði borgarar annarra ríkja, borgarar án atkvæðisréttar og 

framtíðarkynslóðir – hvetur auk þess almenning til þess að hugsa út fyrir sína eigin hagsmuni, 

bæði í tíma og rúmi, og getur orðið til þess að meiri samhljómur sé í afstöðu hans, enda 

breytist afstaða fólks oft eftir ígrundaðar umræður og upplýsingu. En um hið síðastnefnda er 

mikið rætt í næsta kafla sem fjallar um þekkingarvanda og áhugaleysi. 
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3. Þekkingarvandi og áhugaleysi 
Það er eðlileg krafa í lýðræðisríki að ákvarðanir sem teknar eru um þróun mála í samfélaginu 

séu byggðar á þekkingu, vel rökstuddar, upplýstar, ígrundaðar og að rökstuðningur fyrir þeim 

sé aðgengilegur almenningi.101 Hvað umhverfið varðar er einkum tvennt mikilvægt. Fólk þarf 

að vera upplýst um að umhverfið er undirstaða mannlífs og þar af leiðandi nauðsynlegt að 

vernda það til að stuðla að almannaheill. Einnig er nauðsynlegt að leiðirnar sem eru valdar til 

að stuðla að verndun umhverfisins byggi á þekkingu.  

 Án þekkingar á vistfræði, náttúrufræði og umhverfisfræði skortir okkur verkfæri til 

þess að geta tekið góðar ákvarðanir í umhverfismálum, enda er oft óljóst hvaða afleiðingar 

aðgerðir hafa ef ferlar náttúrunnar eru ekki vel þekktir.102 Umhverfismál eru margbreytileg og 

tæknileg lausn á einu þeirra getur leitt af sér önnur umhverfisvandamál. Samanber að flestar 

leiðir til að búa til vistvæna orku krefjast ósjálfbærrar nýtingar á öðrum auðlindum.103  

Allar ákvarðanir um þessi mál þurfa því að vera vel ígrundaðar, enda hafa þær áhrif á 

hverskonar lífi við og framtíðarkynslóðir eigum möguleika á að lifa. Í lýðræðissamfélagi þar 

sem margir koma að ákvörðunum skiptir þannig máli að þekkingin nái til allra þeirra sem taka 

ákvarðanir, hvort sem það eru stjórnvöld, hinir almennu kjósendur eða aðrir. Að minnsta kosti 

er mjög mikilvægt að þessir aðilar viti hvert þeir geti leitað til að afla sér vitneskju um þessi 

mál og noti hana síðan í ákvarðanatöku sinni.104  

 Upplýstir kjósendur eru eins og áður segir eitt af grundvallaratriðunum sem Dahl telur 

að einkenni gott lýðræði. Hann rökstyður að allir borgarar séu hæfari til að taka ákvarðanir 

sem þá varða fremur en að fámenn elíta hafi það hlutverk.105 Hann segir þó að almenningur sé 

ekki jafnhæfur og hann gæti mögulega verið. Hætt sé við að kjósendur geri mistök ef þekking 

hefur ekki verið nægilega aðgengileg þegar þeir velja leiðir að lokatakmarki sínu sem þeir 

hefðu ekki valið hefðu þeir verið betur upplýstir. Þannig verði hver kjósandi að hafa 

fullnægjandi og jöfn tækifæri og aðrir til að skilja og tryggja að hann velji það sem þjóni best 

hagsmunum hans. Dahl telur þetta viðmið geta gefið góða hugmynd um hvernig stofnanir eigi 

                                                
101 Vilhjálmur Árnason 2014:196. 
102 Castle 1981:4; Þetta gæti hljómað sem ágætis rökstuðningur fyrir menntuðu einveldi en af ýmsum ástæðum er 
slíkt ekki eftirsóknarvert. Fyrir það fyrsta er erfitt að ákvarða hvenær sérfræðingarnir eiga að stjórna og hvaða 
sérfræðingar það eru. Eiga þeir einungis að stjórna tæknilegum málum sem þeir hafa sérþekkingu á 
(þekkingarefni) eða eiga þeir einnig að taka ákvarðanir um hvaða mál eru á dagskrá (vildarefni) (Vilhjálmur 
Árnason 2014:122–123). Út frá Dahl og stranga jafnræðislögmálinu hans (e. Strong Principle of Equality) er 
slíkt stjórnarfyrirkomulag ekki réttmætt, enda tekur það ekki endilega mið af vilja þeirra sem ákvarðanirnar 
varða (Dahl 1989:126). 
103 Kaskarelis 2007:221; Stevenson 2012:9. 
104 Paehlke 1996:36. 
105 Dahl 1989:97‒105. 
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að vera uppbyggðar og að viðmiðið geri það að verkum að erfitt sé að rökstyðja það að halda 

upplýsingum leyndum sem hefðu annars haft áhrif á hvernig borgararnir veldu.106 Fylgismenn 

rökræðulýðræðis taka undir að skoða eigi þetta, enda telja þeir að allar tilraunir til að byggja 

upp rökræðulýðræði þurfi bæði að horfa á hvernig ýta megi undir skilyrði rökræðu og 

velheppnaða útkomu. En þetta síðarnefnda byggist á því að upplýsingar hafi áhrif á 

niðurstöðurnar.107 

 En upplýsing hefur ekki alltaf fengið að stjórna ákvarðanatöku um umhverfismál í 

lýðræðissamfélögum undanfarin ár. Að mati höfundar stafar þetta bæði af þekkingarskorti og 

áhugaleysi eða doða sem virðist einkenna afstöðu margra til þessa málaflokks. Í þessum kafla 

er ætlunin að skoða á hvaða hátt þekkingarskortur og áhugaleysi hefur áhrif á umhverfismál 

og hvernig þau speglast í viðmiðum Dahls um hið lýðræðislega ferli og kenningum 

rökræðulýðræðis. Rætt verður um skort á rannsóknum og þekkingu, vandann sem það skapar 

að þekkingin sem er til staðar sé ekki notuð, þekkingarskort ráðamanna og kjósenda og það 

áhugaleysi eða þann doða sem einkennir afstöðu margra til málaflokksins ásamt ábyrgð 

vísindamanna og fjölmiðla í þessu samhengi. Einnig verða nokkrar leiðir nefndar til að bæta 

úr þessum vandamálum og meðal annars skoðað hvernig rökræðulýðræði hefur virkað bæði 

vel og illa í þessu samhengi.  

 

3.1 Skortur á rannsóknum og þekkingu  
Umhverfisvandamál eru oft flókin enda byggja þau meðal annars á eðlisfræðilegum, 

efnafræðilegum, líffræðilegum og félagslegum þáttum.108 Það tekur oft langan tíma og miklar 

rannsóknir að komast að því að einhverjar aðgerðir manna séu heilsuspillandi eða 

eyðileggjandi í náttúru og umhverfi og slíkt getur verið kostnaðarsamt.109 Vegna þess hve 

lengi umhverfisáhrif geta verið að koma fram er algengt að samfélagið átti sig ekki á að 

eitthvað sé skaðlegt fyrr en löngu eftir að umhverfis- og heilsuspillandi aðgerðir eru hafnar. 

Jafnframt getur verið erfitt að sýna fram á með vísindalegri fullvissu hvaða orsakir liggi að 

baki umhverfisvandamálum og því miður reynist oft erfitt að fá almennilegt svigrúm og 

fjármagn til að rannsaka hugsanlega skaðsemi þeirra. Sönnunarbyrðin er oft lögð á aðra en þá 

sem nota mengandi aðferðir eða framleiða mengandi hluti, til dæmis umhverfisverndarsinna 

eða fólk sem orðið hefur fyrir skaða af umhverfisspillandi aðgerðum.110  

                                                
106 Dahl 1989:111–112. 
107 Baber o.fl.:179. 
108 Kleindorfer 1999:45 og Lafferty o.fl. 1996:6. 
109 Roberts 2004:217. 
110 Paehlke 1996:32–33; Umhverfisstofnun 2011. 
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 Af sömu ástæðum getur einnig verið erfitt að vega og meta kosti þess að grípa til 

ákveðinna aðgerða, svo sem skattlagningar á mengandi iðju, boða eða banna. Enda er erfiðara 

að rökstyðja slíkt ef skortur er á þekkingu og óvissa um að aðgerðirnar skili tilætluðum 

árangri. Þetta er sérstaklega erfitt þegar aðgerðirnar eru kostnaðarsamar og mögulegur árangur 

af þeim sést ekki fyrr en eftir langan tíma.111 Þannig er kostnaðurinn af rannsóknum á 

umhverfisáhrifum og hömlum á mengandi starfsemi yfirleitt mun augljósari en sá ávinningur 

sem felst í því að komast hjá umhverfisskaða. Það getur því verið erfitt að bæta úr 

þekkingarskorti ef slíkt krefst kostnaðarsamra og tímafrekra rannsókna og erfitt að ná því 

fram í lýðræðisríki ef það gengur gegn vilja kjósenda og stjórnmálamanna sem hugsanlega 

vilja setja önnur mál í forgang.112 Reynslan sýnir að oft er rokið í framkvæmdir áður en 

ítarlegar rannsóknir hafa verið gerðar, oft vegna þess að þær eru tímafrekar eða 

kostnaðarsamar. Fræðimenn hafa bent á að oft sé of stuttur tími til þess að vinna 

umhverfismat og skapa þannig raunverulega þekkingu á áhrifum aðgerða áður en hafist er 

handa við þær.113  

 

3.2 Vannýtt þekking  
En sú þekking sem er til staðar nær þó oft ekki eyrum þeirra sem þyrftu á henni að halda og í 

mörgum tilfellum hefur þekkingaröflun átt sér stað án þess að upplýsingarnar nái til 

samfélagsins. Þetta kemur í veg fyrir að almenningur geti verið virkir þátttakendur í 

ákvarðanatöku eins og fyrsta viðmið Dahls um hið lýðræðislega ferli segir til um.114 Í þessu 

samhengi er ábyrgð fjölmiðlamanna, vísindamanna og menntakerfisins mikil. Upplýsa þarf 

almenning á þann hátt að hann sé meðvitaður um ábyrgð sína sem þátttakandi í 

lýðræðissamfélagi og gera hann í stakk búinn til að skilja grundvallaratriði í náttúrufræði og 

gagnrýnni hugsun. Meðal annars svo hann beri skynbragð á hvaða raddir sé mikilvægt að 

                                                
111 Kleindorfer 1999:45; Lafferty o.fl. 1996:6. 
112 Paehlke 1996:23. 
113 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, vistfræðingur, hefur til dæmis bent á að alltof skammur tími hafi verið 
gefinn til langtímarannsókna á afleiðingum virkjanaframkvæmda við Kárahnjúka. „Menn eru búnir að ákveða að 
ráðast í hana, gefa sér ákveðinn tíma. Svo er farið af stað og það er aldrei tími til að líta um öxl.“ Grímur Björnsson, 
jarðeðlisfræðingur, tekur í sama streng og telur að skortur hafi verið á nauðsynlegum rannsóknum á jarðhita, 
sprungum og jarðskorpuhreyfingum áður en farið hafi verið í framkvæmdina.113 Einnig má nefna framkvæmdir við 
Landeyjahöfn sem fyllist reglulega af seti með miklum tilheyrandi kostnaði við hreinsun og meðal annars tilfærslu á 
Markarfljóti sem er mikið umhverfislegt inngrip. Hefðu straumar og aðrir möguleikar verið rannsakaðir betur væri 
vandinn líklega ekki sá sem hann er orðinn í dag (RÚV 2013a; Sunna Karen Sigurþórsdóttir 2015; RÚV 2013b).  
Einnig eru fjölmörg dæmi erlendis frá, t.d stífla sem brast í Brasilíu og olli dauða fjölmargra einstaklinga og 
eyðileggingu á stóru svæði, allt vegna þess að nauðsynlegar rannsóknir og öryggisathuganir höfðu ekki verið 
gerðar (Phillips 2015). 
114 Dahl 1989:109. 
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hlusta á þegar kemur að umhverfismálum og eigi auðveldara með að vega og meta þær 

upplýsingar sem liggja fyrir um þessi mál.115  

 Margt bendir til þess að kjósendur vilji taka rökréttar ákvarðanir um umhverfismál en 

að skortur á upplýsingum og þekkingu, vanhæfni til þess að vinna úr upplýsingum og takmörk 

á dómgreind dragi úr hæfileikum þeirra til þess að leggja mat á flókna valmöguleika sem þeir 

standa frammi fyrir.116 Rannsókn Yale háskóla á skilningi Bandaríkjamanna á 

loftslagsbreytingunum sýndi meðal annars að einungis um helmingur Bandaríkjamanna væri 

meðvitaður um að þær væru að mestu leyti af manna völdum, en að á meðal þess hóps gætti 

þó oft misskilnings á þeim orsökum sem liggja að baki þeirra. Það er að segja, hvaða þættir í 

mannlegri hegðun hefðu mestu áhrif og þar af leiðandi væru kjósendurnir ekki í stakk búnir að 

átta sig á því hvaða leiðir væru skynsamlegar að lausn vandans. Þessi sama rannsókn benti 

reyndar til þess að margir kjósendanna voru meðvitaðir um takmörk sín og töldu því að leggja 

ætti meiri áherslu á að fræða börn og fullorðna um loftslagsvandann.117 Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að jafnvel þótt kjósendur séu alltaf að verða upplýstari um 

loftslagsbreytingarnar, þá byggi margar hugmyndir þeirra um orsakir vandans á misskilningi. 

Þetta skiptir máli, vegna þess að rannsóknir benda einnig til þess að þekkingin á orsökum 

loftslagsbreytinganna ráði miklu um hvort fólk sé tilbúið að breyta hegðun sinni og tileinka 

sér umhverfisvænni hegðun og hvort það sé tilbúið að styðja við pólitískar aðgerðir á sviði 

loftslagsmála.118  

 Fylgismenn hinna ýmsu skóla lýðræðis hafa bent á mikilvægi menntunar sem forsendu 

lýðræðis. Þeirra á meðal er Ólafur Páll Jónsson sem hefur skoðað lýðræði í samhengi við 

menntun, en hann bendir meðal annars á mikilvægi þess að menntakerfið undirbúi borgarana 

til að rækta með sér það sem hann kallar lýðræðislegt einstaklingseðli. Með lýðræðislegu 

einstaklingseðli eru þeir betur í stakk búnir til að nálgast samborgara sína þegar leiðir þeirra 

mætast og ennfremur undir það að bregðast við ágreiningi og margbreytileika. Þá sé 

markmiðið að gera almenningi tamara að líta á tiltekinn einstakling sem vin fremur en 

fjandmann, taka gagnrýni fremur sem námstækifæri en árás og því að einhver sé ósammála 

manni frekar sem ögrun en ógnun.119  

 Til þess að lýðræðisleg umræða virki á þann hátt að niðurstaðan skapi sem best 

skilyrði fyrir gott samfélag og heilnæmt umhverfi þarf almenningur einnig að fá haldbæra 

                                                
115 Vilhjálmur Árnason 2014:191‒193; Ólafur Páll Jónsson 2011:61. 
116 Kleindorfer 1999:40–44. 
117 Leiserowitz o.fl. 2010:3–12. 
118Bord o.fl. 2000:215. 
119 Ólafur Páll Jónsson 2011:31–32. 
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umhverfis- og vísindamenntun sem gerir honum kleift að hafa uppi á og safna sér þekkingu 

sem nýtist honum í að taka skynsamlegar ákvarðanir. Hann þarf að hafa gott aðgengi að 

réttum upplýsingum og möguleika á upplýstri umræðu um þessi málefni. Kjósandinn þarf að 

læra á það hvernig upplýsingum hann getur treyst, svo hann kjósi fremur út frá upplýsingum 

sem byggja á rannsóknum og þekkingu í stað fullyrðinga sem byggja á rangfærslum, 

upphrópunum eða misskilningi.120 Í lýðræðisríki eru vel upplýstir og virkir borgarar skilyrði 

þess að hægt sé að takast á við umhverfisvandamálin. Upplýstur almenningur skilur 

mikilvægi þess að styðjast við rannsóknir í ákvarðanatöku um umhverfismál og gerir sér 

einnig grein fyrir takmörkum vísindalegrar þekkingar. Það síðarnefnda getur hann því tekið 

með í reikninginn þegar ákvarðanir eru teknar um framkvæmdir eða breytingar á lögum og 

nálgast ákvörðunina með sérstakri varúð og haft það í huga að umhverfismál eru oft þess eðlis 

að erfitt er að snúa til baka, laga eða endurheimta eftir að þau koma upp og þess vegna oft 

ástæða til að fara sér hægt.121 Upplýstur almenningur og ábyrgar stofnanir geta til dæmis nýtt 

sér varúðarregluna (e. precautionary principle) þegar þekkingu skortir. En reglan hefur það að 

markmiði að lágmarka eftirsjá með því að setja skyldur á herðar þeim sem framkvæma 

aðgerðir eða framleiða vörur um að sýna fram á skaðleysi þeirra.122 Samkvæmt henni á ekki 

að láta óvissu um afleiðingar athafna eða athafnaleysis koma í veg fyrir fyrirbyggjandi 

aðgerðir og ekki má skýla sér bak við vísindalega óvissu til að forðast varúðarráðstafanir í 

þágu náttúru og umhverfis. Víða er vísað til varúðarreglunnar í alþjóðasamningum sem Ísland 

er aðili að en hún hefur þó ekki verið lögfest hérlendis.123  

 Þekking á umhverfismálum ein og sér nægir ekki til að koma í veg fyrir eða sigrast á 

umhverfisvandamálum. Eins og rökræðulýðræði bendir á þá skiptir máli að ígrunduð þekking 

hafi áhrif á aðgerðir, stefnumótun og svo framvegis. En fylgismenn rökræðulýðræðis benda á 

að meta eigi stofnanir og stefnu út frá því hvernig þetta tekst til.124 Þetta er ekki alltaf raunin. 

Til að mynda eru alltof mörg dæmi um að virkni, aðgerðir eða framkvæmdir sem hafa haft 

heilsu- og umhverfisspillandi áhrif hafi verið þekkt árum saman innan afmarkaðra kima 

samfélagsins án þess að það hafi haft áhrif á stefnumótun. Sem dæmi má nefna notkun 

skaðlegra efna, svo sem asbests. Ýmsar neikvæðar afleiðingar af notkun asbests voru þekktar 

á tímum Rómarveldis, enda hafði fólk tekið eftir því að þeir sem unnu með efnið voru oft 

veikir. Árið 1918 voru tryggingafyrirtæki farin að neita að tryggja verkamenn sem unnu með 

                                                
120 Paehlke 1996:34. 
121 Paehlke 1996:36–37. 
122 Roberts 2004:217. 
123 Umhverfisstofnun 2011. 
124 Chambers 2003:309. 



 
 

30 

efnið, enda voru lífslíkur þeirra mun lægri en annarra. Samt tók marga áratugi að fá 

vísindalega staðfestingu þess. Þegar hún var loksins komin tók það engu að síður nokkra 

áratugi til viðbótar að hætta notkun á efninu. Hluti af ástæðunni var hve langur tími leið þar til 

einkennin komu fram en einnig studdi iðnaðurinn og atvinnulífið rannsóknir þar sem reynt var 

að kenna einhverju öðru um, t.d. umbúðunum sem efnið kom í, eða að einungis blátt asbest 

væri skaðlegt o.s.frv., í því skyni að geta haldið áfram að hagnast á framleiðslu þess. Upp úr 

1970 var enn verið að byggja skólahúsnæði, skrifstofur og híbýlí úr asbesti bæði erlendis og 

hér á landi. Það var loks uppúr 1980 sem valdhafar á Íslandi tóku við sér og ákváðu að hætt 

yrði að nota asbest. En það er hins vegar enn framleitt og notað í löndum eins og Rússlandi, 

Kína og Brasilíu. Það á sér meðal annars útskýringar í hagsmunum stórfyrirtækja sem vinna 

efnið, en um það verður nánar rætt í næsta kafla um ólýðræðislega dreifingu valds vegna ítaka 

fjármagnsaflanna.125 

 Svipaða sögu er að segja af PCB sem veldur umhverfis- og heilsuskaðlegum áhrifum. 

PCB efni eru afar stöðug í náttúrunni og safnast fyrir í fituvef dýra og valda skaðlegum 

einkennum, sérstaklega hjá þeim tegundum sem eru ofarlega í fæðukeðjunni. Áhrif þeirra á 

frjósemi, ónæmiskerfið og krabbameinsmyndun er mikið áhyggjuefni. Vísbendingar um 

skaðsemi efnanna voru til staðar nánast strax frá því byrjað var að nota þau árið 1929, en 

efnin voru enn í fullri notkun á áttunda áratugnum. Margir höfðu haft áhyggjur af skaðsemi 

þeirra til langs tíma en það var ekki fyrr en 1968 sem fullljóst þótti að áhrif efnanna væru 

verulega skaðleg. Vegna seinagangs í viðbrögðum finnst PCB því enn í ýmsum vistkerfum. 

Ef varúðar hefði verið gætt og horft til reynslunnar strax frá byrjun hefðu efnin ekki dreifst 

jafn víða um vistkerfi heimsins og raun ber vitni, en enn í dag má meðal annars finna PCB í 

þorsklifur við strendur Íslands.126 Þriðja dæmið sem nefnt er í þessu samhengi er að 

undanfarin ár hefur mikil vísindaleg og tæknileg þekking safnast um hvað þurfi að gera til að 

vernda ákveðin vistkerfi eða tegundir og sporna gegn stærri umhverfisvandamálum, svo sem 

loftslagsbreytingunum. Það hefur þó ekki endilega leitt til þess að það hafi verið gert, enda 

hefur bæði farveginn og stefnuna oft vantað.127 Til þess að slík stefna geti orðið til í 

lýðræðislegu kerfi þurfa bæði ráðamenn og kjósendur að vera upplýstir um þessa þekkingu 

sem má ekki vera lokuð inni í fræðasamfélaginu eða innan veggja rannsóknastofnana. Í þessu 

samhengi er áhugavert að nefna Parísarsamkomulagið og brotthvarf Bandaríkjanna frá því. 

Þrátt fyrir vísindalega vissu hafa Bandaríkjamenn valið að hlusta fremur á efasemdaraddir um 

                                                
125 Paehlke 1996:31–32; Ragnar J. Gunnarsson 1997; RÚV 2018. 
126 Paehlke 1996:33; Umhverfisstofnun 2015b; Umhverfisstofnun, 2015a. 
127 Clark 1994:337. 
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loftslagbreytingarnar og neita að taka þátt.128 Forseti landsins hefur meira að segja valið sér 

ráðgjafa í þessu máli sem sumir hverjir hafa beina fjárhagslega hagsmuni af því að afneita 

loftslagsvandanum en þar með er grafið undan þekkingu um þessi mál og rétti almennings til 

upplýsinga stefnt í hættu.129 

 Meginatriðið er því það að ekki nægir að til sé þekking á rót vandans og leiðum til 

þess að sporna gegn honum, heldur er ekki síður mikilvægt að þekkingin sé nýtt í raun og 

veru og hafi áhrif á aðgerðir. Ein forsenda þessa er ábyrg þátttaka vísindamanna í 

þjóðfélagsumræðu. Hins vegar taka of fáir vísindamenn virkan þátt í umræðunni, bæði af ótta 

við að það skaði orðsporið, en einnig vegna vantrúar á getu almennings til að túlka 

niðurstöður þeirra.130 Þetta er grafalvarlegt og þessu verður að breyta. Í rannsóknarskýrslu 

Alþingis eru fræði- og vísindamenn gagnrýndir fyrir að taka ekki nægilega mikinn þátt í 

umræðunni í aðdraganda bankahrunsins og að auki bent á að skilyrði til gagnrýninnar umræðu 

hérlendis hafi verið erfið.131 Þetta er einnig þekkt erlendis en stór hluti reyndari vísindamanna 

telja fréttamiðlana ekki vera réttan vettvang til þess að birta vísindaniðurstöður. Þeir hafa 

jafnframt litla trú á getu blaðamanna og almennings til þess að skilja og túlka flóknar 

niðurstöður vísindalegra rannsókna sem oft eru hvorki endanlegar né afdráttarlausar. Þess 

vegna hafa vísindalegar rannsóknir oft lítil áhrif á umræðuna eða koma of seint inn í hana, 

jafnvel eftir að fólk er búið að mynda sér skoðun á málefnum sem rannsóknin snertir. Þetta 

skapar vanda í lýðræðissamfélagi enda slæmt ef vísindaleg þekking eða vísindalegar tilgátur 

eru einungis ræddar meðal sérfræðinga á meðan almenningur og ráðamenn sjá um að taka 

ákvarðanirnar.132  

 Að vissu leyti virðist háskólafólk óttast það að teljast hlutdrægt ef það lætur í sér heyra. 

Jafnvel þótt um sé að ræða málefni sem það þekkir mun betur en þeir sem hæst og mest tala 

um þau. Þannig hafa fræðimenn takmörkuð áhrif á ákvarðanatöku um mikilvæg mál sem aftur 

hefur slæm áhrif á gæði ákvarðana, sem eru síður byggðar á haldbærri þekkingu. Í náttúru- og 

umhverfisverndarmálum er þetta slæmt, enda er erfitt að bakka þegar ákvörðun um að stunda 

mengandi iðju eða nýta svæði á ósjálfbæran hátt hefur verið tekin. Rannsókn Björns 

Gíslasonar á samskiptum háskólafólks hér á landi við fjölmiðla sýndi að það er almennt 

jákvætt gagnvart málaleitan og fyrirspurnum fjölmiðla og hefur áhuga á því að láta til sín taka 

í samfélagsumræðunni, þótt reyndar sé það oft smeykt við á hvaða hátt niðurstöður þess eru 

                                                
128 Christopher 2017:411–412. 
129 Holden 2018. 
130 Paehlke 1996:34–35. 
131 Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010:205. 
132 Paehlke 1996:34–35. 
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settar fram. Rannsókn Björns sýndi ákveðinn tjáningarótta hjá stórum hluta háskólafólks en 

nærri einn af hverjum sex viðurkenndi að hafa vikið sér undan því að svara spurningum 

fjölmiðla af ótta við valdamenn í stjórnmála- og efnahagslífi. Það sama gilti um mögulega 

þátttöku í umræðum þegar ræða átti málefni með mikla pólitíska þýðingu. Samkvæmt 

rannsókninni hafði fimmtungur svarenda verið gagnrýndur af hálfu hagsmunaaðila í 

atvinnulífi eftir að hafa tjáð sig sem vísinda- eða fræðimenn um tiltekin mál og við slíkar 

aðstæður sagðist sjötti hver hafa fengið gagnrýni frá stjórnmálamönnum. Sex prósent 

svarenda sögðust hafa fengið hótun frá annaðhvort stjórnmálamönnum eða hagsmunaaðilum í 

atvinnulífi eftir að hafa talað við fjölmiðla.133 Einnig hafa vísindamenn kvartað yfir því að 

stjórnmálamenn séu stundum með óþarfa afskiptasemi þegar þeir hafa unnið að málefnum 

sem snerta framkvæmdir sem hafa skaðleg áhrif á náttúru og umhverfi, að þeir hringi í 

yfirmenn og kvarti ef vísindamenn láta í sér heyra um þessi mál.134 

 Það er alltaf hætt við að ráðamenn, annað valdamikið fólk og fyrirtæki reyni að hafa 

áhrif á fræðimenn. En ef fræðimenn hafa raunverulegan áhuga á því að rannsóknir þeirra hafi 

jákvæð áhrif á þróun mála innan síns málaflokks og jafnvel utan hans, þurfa þeir að þola 

gagnrýni og jafnvel óeðlilega afskiptasemi og ættu ekki að láta hana hræða sig frá því að taka 

þátt í umræðunni. Samfélagsumræða þar sem fræði- og vísindamenn eru hræddir og halda sig 

til hlés getur varla leitt af sér gott lýðræðissamfélag enda byggir hún á þekkingarskorti. Til að 

styrkja lýðræðið þyrfti því að leita leiða til að styrkja stöðu fræðimanna til þess að þeir láti 

ekki hótanir stoppa sig. 

 Það að neita að tjá sig um eitthvað af ótta við að teljast hlutdrægur getur virkað 

fagmannlegt en stundum kemur fyrir að ráðandi skoðanir eru byggðar á vanþekkingu. Það 

hlýtur að vera á ábyrgð háskólafólks að leiðrétta ranghugmyndir ef þær eru farnar að stýra 

ákvarðanatöku í samfélaginu.135 Að leiða hjá sér rangfærslur í samfélagsumræðunni og færa 

ekki rannsóknarniðurstöður sínar yfir á raunveruleikann ef það er hægt, ýtir undir fáfræði og 

ber þá kannski vott um ákveðna vanrækslu. Rök hafa verið færð fyrir því að fræðimenn hafi 

borgaralegar skyldur í lýðræðissamfélagi til að upplýsa borgara enda búi þeir oft einir yfir 

þekkingu sem er nauðsynleg til að greina málefnin, afhjúpa áróðurskenndan málflutning og 

                                                
133 Björn Gíslason 2014:3; Þorbjörg Sandra Bakke 2015.  
134 Kristinn Haukur Skarphéðinsson vistfræðingur segist oft hafa verið með stjórnmálamenn hangandi yfir sér, til 
dæmis í Eyjabakkamálinu svokallaða, en samkvæmt Kristni hringdi þáverandi umhverfisráðherra Siv 
Friðleifsdóttir þrisvar í forstjóra hans og skammaði hann fyrir að hafa mann í vinnu hjá sér sem léti svona illa í 
fjölmiðlum, þegar Kristinn tjáði sig um málið. Hann segir Friðrik Sófusson fyrrverandi iðnaðar- og 
fjármálaráðherra einnig hafa andað ofan í hálsmálið á sér og að hann viti til þess að Halldór Ásgrímsson 
fyrrverandi forsætisráðherra Íslands hafi hringt í hina og þessa til þess að hafa áhrif (RÚV 2013a). 
135 Þorbjörg Sandra Bakke 2015. 
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setja upplýsingar í skiljanlegt samhengi.136 Í siðareglum NAEP (Alþjóðleg samtök 

umhverfissérfræðinga) kemur fram að eitt af tveimur aðalmarkmiðum þeirra eigi að vera að 

efla og þróa stefnu, áætlanir og verkefni sem skapa sátt á milli hins manngerða og hins 

náttúrulega, núlifandi og framtíðar kynslóða, náttúru og menningarumhverfis.137 Þetta er erfitt 

að sjá að þeir geti gert öðruvísi en að taka þátt í umræðunni af fullum krafti. En þá er átt við 

að umhverfissérfræðingar stígi fram með skoðanir sínar sem þeir byggja á 

rannsóknarniðurstöðum og koma þannig af stað upplýstri umræðu um þær. 

 Heimspekingurinn Immanuel Kant leggur áherslu á að vísindamenn, eða aðrir sem 

þekkja af einhverjum ástæðum vel til málefna, hafi frelsi til að tjá sig um þau á opinberum 

vettvangi. Hann bendir á að alltaf sé hætt við því að yfirvaldið og aðrir sem hafa tekið að sér 

að stjórna reyni að sjá til þess að þegnarnir séu ósjálfráðir og að þeir geti freistast til þess að 

„forheimska húsdýr sín“ eins og Kant kallar okkur borgarana og þannig náð að stjórna þeim 

enn frekar. Því miður hafi leti og hræðsla orsakað það að fólk hugsi ekki sjálfstætt.138 En 

samfélag þar sem fáir ráða og aðrir fylgja í blindni er ekki byggt upp á víðtækri þekkingu og 

þannig líklegra til að vera gallað. Kant heldur því fram að „...notkun skynseminnar á 

opinberum vettvangi verði ávallt að vera frjáls, það er aðeins [slík] notkun sem getur fært 

okkur upplýsingu.“139 Það sé jafnvel hlutverk einstaklinga eða köllun þeirra að setja fram á 

opinberum vettvangi „yfirvegaðar og velviljaðar hugleiðingar“140 um það sem er ábótavant á 

sviðum sem þeir þekkja vel og eru sérfróðir um. Það leiði síðan til þess að umræða getur 

myndast meðal samfélagsins alls um hvað megi betur fara og frjáls hugsun þroskast meðal 

borgaranna. Það valdi breytingum á hugsunarhætti í samfélaginu sem leiði seinna meir til 

breytinga á undirstöðu stjórnskipulags.141 Sé fólki frjálst að hugsa sé líklegt að gott samfélag 

sem byggi á upplýsingu nái að mótast.  

 En svo er líka spurning hvort sérfræðingum sé kannski skylt að tjá sig um þessi mál til 

að stuðla að öflugri þekkingu í samfélaginu og hvort þeir teljist á einhvern hátt ábyrgir ef þeir 

geri það ekki. Ef þeir eru ekki réttu aðilarnir til að byggja upp þekkingu er erfitt að sjá hverjir 

aðrir ættu að gera það. Í bók Joan C. Callahan Ethical Issues in Professional Life er sagt frá 

hinni útvíkkuðu ábyrgðarreglu sem segir að ef hægt er að spá fyrir um að aðgerð einstaklings 

eða aðgerðarleysi verði til þess að annar valdi skaða (e. extended principle of harm) sé sá 

einstaklingur að ákveðnu leyti meðábyrgur, jafnvel þótt hann hafi ekki ætlað að valda skaða. 
                                                
136 Vilhjálmur Árnason 2014:196. 
137 National Association of Environmental Professionals 2015. 
138 Kant 1993:379. 
139 Kant 1993:381. 
140 Kant 1993:382. 
141 Kant 1993:386. 
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Þar sem reglan nær yfir aðgerðarleysi, setur hún ábyrgð á þá sem búa yfir sérþekkingu um 

mikilvæg málefni að tjá sig um þau, enda geti þau án afskipta og án þekkingarmiðlunar orðið 

að vandamáli.142 Í ljósi þessa er það borgaraleg skylda sérfræðinga að upplýsa almenning um 

umhverfisvandamál og leiðir til að draga úr þeim.  

 Bassam Z. Shakhashiri og Jerry A. Bell eru meðal þeirra vísindamanna sem telja 

ábyrgð sína mikla. Þeir segja að vísindamenn hafi bestu verkfærin til þess að skilja 

almennilega hvaða þættir verka á umhverfið og náttúruna. Þeir séu þannig best til þess fallnir 

að upplýsa fólk um alvarleika þeirra og finna lausnir á þeim, það er að segja búa til þekkingu 

og vekja áhuga. Í grein sinni „Climate change and our responsibilities as chemists“ spyrja þeir: 

„Ef ekki við, hverjir þá? Ef ekki núna, hvenær þá?“ og senda út ákall til fræðasamfélagsins 

um að grípa til aðgerða undir eins í loftslagsmálunum. Þeir segja að það sé vísindamanna að 

hefja ígrundaða umræðu um þetta málefni og fá samfélagið með sér í hana.143 Í þessu 

samhengi er ábyrgð fjölmiðla einnig mikil. Þeir þurfa að aðstoða fræðimenn við að koma 

upplýsingum á framfæri. Auk þess sem eitt af mikilvægustu hlutverkum fjölmiðla er að veita 

öflum sem vinna gegn almannahag aðhald.144 En mikilvægt er að þeir bæði miðli 

upplýsingum en einnig að þeir stundi rannsóknarblaðamennsku og gagnrýna greiningu á 

málefnunum í því skyni að færa almenningi sem haldbærastar upplýsingar. En aðgengi að 

réttum upplýsingum er skilyrði þess að almenningur geti tekið upplýstar ákvarðanir og axlað 

lýðræðislega ábyrgð sína. Fjölmiðlar eiga því að afhjúpa áróður, veita viðnám gegn spuna, 

leiðrétta ranghugmyndir og styðja þannig við almannahag.145 Út frá kenningum um 

rökræðulýðræði þurfa fjölmiðlar að hafa forsendur til að fjalla um mál á þann hátt að 

almenningur hafi tækifæri til að mynda sér upplýstar skoðanir, enda er það forsenda 

málefnalegra umræðna og ígrundunar. Þá skiptir máli að þeir hafi sjálfstæði frá eignarhaldi, 

faglegan styrk og fjárhagslegt bolmagn til að geta kafað ofan í mál og unnið úr þeim með 

trúverðugum hætti.146 Æskilegt gæti verið að stjórnvöld styrktu þá sérstaklega til að rannsaka 

flókin og erfið mál sem mikilvægt er að skýra fyrir almenningi. Einnig þurfa sérfræðingar að 

leggja fjölmiðlum lið enda er þekkingin oft svo flókin að það þarf þeirra aðkomu til þess að 

hægt sé að greina málefnin, setja þau í skiljanlegt samhengi og afhjúpa málflutning sem 

einkennist af áróðri. Enda ætti það að vera krafan í lýðræðisríki að ákvarðanir séu byggðar á 

traustri þekkingu, ígrundaðar og að rökstuðningur fyrir þeim sé aðgengilegur og skiljanlegur 

                                                
142 Callahan 1988:265. 
143 Shakhashiri 2014:5–9. 
144 Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010:209. 
145 Vilhjálmur Árnason 2014:158–159. 
146 Vilhjálmur Árnason 2014:182. 
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þeim sem taka þær, hvort sem það er almenningur eða stjórnvöld.147 Undir þetta má ætla að 

Dahl myndi taka, enda leggur hann áherslu á gæði upplýsinga sem eru aðgengilegar 

almenningi og að ekki sé einokun á því hverjir veiti slíkar upplýsingar.148  

 

3.3 Áhugaleysi og doði  
Beintengt mikilvægi þess að kjósendur séu upplýstir er viðmið Dahls um virka þátttöku 

borgaranna í umræðunni, enda er það mikilvæg leið til þekkingaröflunar að ræða saman, bera 

saman mismunandi upplýsingar, rökstyðja hvers vegna einhver ákvörðun sé betri en önnur, 

hlusta á rök annarra og skipta um skoðun ef þau eru meira sannfærandi.149 Þetta hefur oft 

skort bæði erlendis og hér á landi.  

 Í áttunda bindi Rannsóknarskýrslu Alþingis um siðferði og starfshætti er meðal annars 

lögð áhersla á að styrkja þurfi skilyrði rökræðu meðal almennings um sameiginleg 

hagsmunamál þeirra, að meiri áhersla sé sett á samfélagsábyrgð og það að hamla þröngri 

einstaklingshyggju og sérhagsmunagæslu.150 Borgararnir eiga með öðrum orðum að geta 

rökrætt mál og eiga helst ekki fara inn í umræðu til dæmis um nýjar virkjanir eða aðrar 

náttúru- og loftslagseyðileggjandi framkvæmdir með fyrirfram mótaðar skoðanir, 

einkahagsmuni og skammtímamarkmið að leiðarljósi. Helst þurfa stjórnmálamenn og 

kjósendur að byggja skoðanir sínar á breiðri þekkingu vísindanna og ekki bara niðurstöðum 

viðskipta- og hagfræðinga um hvað muni skila mestum hagnaði næstu árin eða áratugina.151  

 Oft er eins og kjósendur hafi ekki áhuga á þátttöku eða aukinni upplýsingu. Eitt af 

stóru vandamálum samtímans þegar kemur að hinum ýmsu samfélagsmálum og áskorunum 

sem mannkynið stendur frammi fyrir í samtímanum er áhugaleysi eða skeytingarleysi sem 

virðist einkenna líf margra. Jafnvel er talað um allt þetta skeytingarleysi sem ákveðið form af 

illsku, enda hefur það alvarlegar afleiðingar í för með sér. Rök hafa verið færð fyrir því að 

illska dagsins í dag séu ekki stríð og alræðisstefna, heldur það að bregðast ekki við þegar aðrir 

þjást, að hafna því að setja sig í spor annarra, sýna ónærgætni og horfa fram hjá siðferðilegum 

brestum í samfélaginu.152 Þetta áhugaleysi birtist líka í því að fólk sér ekki þá sem standa 

þeim næst, þjáningu þeirra og gleði vegna þess að það er upptekið við að rækta ímynd sína 

eða stafræna vináttu í gegnum samfélagsmiðla. Þetta skeytingarleysi birtist jafnframt í því að 

                                                
147 Vilhjálmur Árnason 2014:182‒196. 
148 Dahl 1989:233. 
149 Dahl 1989:109. 
150 Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010:243. 
151 Þorbjörg Sandra Bakke 2015.  
152 Bauman o.fl. 2013:9–11. 
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fólk lítur framhjá því að fötin þeirra, dótið og maturinn eru kannski unnin af manneskju sem 

ekki fær borgað fyrir vinnuna sína eða eru jafnvel unnin af börnum. Fólk stundar mengandi 

hegðun, óhóflega neyslu eða eitthvað annað sem hefur slæm áhrif á dýr og náttúru. Fólk getur 

séð sig sem góðar manneskjur, sem sinna skyldum sínum og haga sér á réttan hátt, en á sama 

tíma veldur skeytingarleysi þeirra því að aðrir þjást, umhverfið hrörnar og þar með er grafið 

undan möguleikum mannfólks til góðs lífs.153 

 Þetta kemur einnig fram í því að kjósendur og ráðamenn láta önnur mál ganga fyrir 

þegar kemur að umhverfismálum jafnvel þótt lífvænlegt umhverfi sé nauðsynlegt fyrir bæði 

velferð mannkyns og annars lífs á jörðinni. Önnur mál eru meira aðkallandi þá stundina, sem 

kallar fram áhugaleysi á sviði umhverfismála eins og rætt var í kaflanum hér á undan um 

vandamál tengd fyrirkomulagi. Einhverjir telja að rótina megi finna í upplýsingaskorti og 

áhugaleysi fjölmiðla. En aðrir telja hana liggja í meðvituðum aðgerðum á vegum 

stjórnmálaafla og peningaafla til að draga úr trú kjósenda á að slíkar breytingar séu að eiga sér 

stað og séu af mannavöldum.154 En í því samhengi er mikilvægt að vera meðvitaður um að 

auðveldast er að ráðskast með og stjórna almannaáliti hjá áhugalausum og illa upplýstum 

kjósendum.155 Nánar verður rætt um þetta í kaflanum hér á eftir um ólýðræðislega dreifingu 

valds.  

 Samkvæmt Thomas Laidley er mikilvægt að skoða menningarlegar og efnahagslegar 

orsakir til að skýra mismikinn áhuga á loftslagsbreytingunum, en samkvæmt honum má sjá 

áhugamun eftir því hvaða stétt fólk tilheyrir. Þeir sem eru lægra settir og með lægri laun 

meðal demókrata í Bandaríkjunum upplifa að þeir sem hafa áhuga á loftslagsmálunum og láta 

sig þau varða séu ríkari og hafi þess vegna efni á því að hugsa um þessa hluti, draga úr neyslu 

og þess háttar. Þeir sem hins vegar reyna að bregðast við þeim líta á þá áhugalausu sem illa 

upplýsta og fáfróða.156 Gallupkönnun sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2015 styður 

kenningar um að efnahagsleg staða hafi áhrif á skoðanir fólks, en hún sýndi að 

Bandaríkjamenn höfðu minni áhyggjur af umhverfismálum í efnahagslægð sem þá dundi yfir 

en þeir höfðu haft í langan tíma. Túlkanir Gallup á rannsókninni og öðrum sambærilegum 

rannsóknum gefa til kynna að ástæðan sé tengd fjármálum, enda hafi fólk meiri áhuga á 

umhverfismálum þegar vel gengur í efnahagskerfinu.157 Að auki er talað um „skynsamlega 

vanþekkingu“ (e. rational ignorance) þegar kjósendur velja að kynna sér mál ekki betur þar 

                                                
153 Bauman o.fl. 2013:10; Young 2006:107–111; Gjerris 2015:517–518. 
154 Laidley 2013:166–167; Monbiot 2008:177–206; Bord o.fl. 2000:1–2. 
155 Fishkin 2009:6. 
156 Laidley 2013:166–167. 
157 Sifferlin 2015. 
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sem þeir sjá ekki tilgang í því vegna þess að atkvæði þeirra vegur svo lítið í stóra samhenginu. 

Þá upplifir fólk að tíma þeirra sé betur varið í eitthvað annað en að setja sig inn í málefni sem 

það telur ólíklegt að það geti haft raunveruleg áhrif á.158  

 Það er ekki bara upplýsingaskortur eða efnahagslegar orsakir sem valda áhugaleysi, 

því einnig verður vart við áhugaleysi eða doða hjá fólki sem býr yfir þekkingu á umfangi 

umhverfisvandamála en bregst ekki við með viðeigandi hætti þrátt fyrir vitneskju sína. Það 

velur að fljúga oft, kaupir vörur með stór kolefnisspor, stundar mikla neyslu o.s.frv. 

Útskýringar á þessu má mögulega finna innan sálfræði, en þær byggja meðal annars á því að 

fólk fer í afneitun. Per Espen Stoknes sálfræðingur og hagfræðingur segir ákveðna 

sálfræðilega múra standa í vegi fyrir því að við bregðumst skynsamlega við 

loftslagsbreytingunum. Þar á meðal nefnir hann fjarlægð vandamálsins, en almenningur á 

erfitt með að ná utan um vandamál sem eru okkur fjarlæg í tíma eða rúmi. Einnig hefur 

vanmáttartilfinning einkennt viðbrögð margra við loftslagsbreytingunum, eða sú tilfinning að 

þeir sjálfir geti ekkert gert til að hafa áhrif til hins betra. Auk þess hefur fólk tilhneigingu til 

að grípa til ákveðinna sálfræðilegra varna til þess að koma í veg fyrir samviskubit yfir að 

stuðla að loftslagsbreytingum með hegðun sinni og aðgerðum, fólk notar þannig afneitun til 

að hlífa sjálfu sér.159 Eins og sjá má hér fyrir neðan getur rökræðulýðræði verið ágætis leið 

bæði til þess að auka áhuga fólks og losa það undan þessari vanmáttartilfinningu.  

 

3.4 Rökræðulýðræði sem leið til að bregðast við vanda þekkingarskorts og 

áhugaleysis 
Í samanburðarrannsókn á þremur mismunandi þátttökuaðferðum og viðhorfi fólks til 

loftslagsbreytinga sem sagt var frá í kaflanum hér á undan mátti sjá að með þátttöku í 

rökræðufundi óx áhugi fólks á slíkri þátttöku eftir að fundi var lokið. Það fór að sjá 

vandamálið sem eitthvað sem samfélagið þyrfti að takast á við með þátttöku hins opinbera. 

Með öðrum orðum þá varð rökræða til þess að fólk fór að horfa á loftslagsbreytingarnar sem 

vandamál sem samfélagið allt þarf að takast á við í sameiningu, bæði á einstaklingsgrundvelli 

og með bættri pólitík. Þannig gerði þátttakan í rökræðufundi fólk ekki bara færara um að 

bregðast við loftslagsbreytingunum, heldur hafði það áhrif á vonir þeirra og væntingar og 

gerði það að virkari þátttakendum í lýðræðinu og styrkti þar með lýðræðið.160 Þetta er ekki 

einstakt tilfelli. James S. Fishkin, sem hefur eins og áður kom fram sett upp margar tilraunir 
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með rökræðulýðræði, segir frá því í bók sinni When the People Speak að fólk óski oft eftir því 

að fá að taka aftur þátt eftir að rökræðutilraunum hans lýkur. Þar sem yfirleitt er um 

tilviljunarkennt úrtak að ræða er það ekki hægt og því hafa sumir þátttökuhópar tekið upp á 

því að vera með sína eigin endurfundi (e. reunion). Vísbendingar sýni auk þess að eftir að fólk 

hefur verið virkjað á þennan hátt sé það líklegra til að taka áfram þátt í samfélagsmótun.161 

Það að velja að setja sig ekki inn í málefni vegna áhrifaleysis, eins og hugtakið „skynsamleg 

vanþekking“ lýsir, hættir að virka jafn skynsamlegt þegar fólk finnur að það hefur rödd. Í 

rökræðulýðræði fær fólk að finna að það skiptir máli að setja sig inn í málefnin enda hefur 

afstaða þess vægi og því er það tilbúið að verja miklum tíma í að rökræða og fræðast um 

jafnvel mjög flókin mál.162  

 Rökræðulýðræði getur einnig verið góð leið til að leiða fram stefnumótun sem byggð 

er á þekkingu. Þetta mátti meðal annars sjá í einni tilrauninni, sem áðurnefndur Fishkin tók 

þátt í, þar sem rætt var um hverskonar orkugjafa ætti að notast við í Texasríki í 

Bandaríkjunum. Rökræðukönnun þar sem slembivalinn hópur fólks kynnti sér ítarlega og 

rökræddi mismunandi orkugjafa hafði þau áhrif að afgerandi stór hluti hópsins vildi 

endurnýtanlega orkugjafa og var jafnvel til í að borga meira fyrir þá en þau höfðu verið tilbúin 

til áður. Þetta varð til þess að Texasríki breyttist úr því að vera með fæstar vindmyllur árið 

1996 af öllum ríkjum Bandaríkjanna í að verða leiðandi á þessu sviði árið 2007. Enda hafa 

rannsóknir sýnt að rökræðukannanir henta vel til að leiða fram upplýsta afstöðu almennings til 

málefna. Jafnvel þótt einungis sé talað við slembivalinn hóp þá gefur hann ágætis hugmynd 

um afstöðu almennings ef hann hefði haft nægilega góð tækifæri til að kynna sér málin og þar 

af leiðandi er jákvætt ef ráðamenn horfa til skoðana sem slíkur hópur setur fram.163  

 Í bandarískri náttúruvernd hefur oftar en einu sinni verið reynt á lausnir sem byggja á 

rökræðulýðræði. Það hefur bæði reynst vel og illa, en þó má sjá á reynslunni að það eru 

ákveðnir þættir sem skilja að góða útkomu og slæma. Dæmi um slæma niðurstöðu 

rökræðulýðræðis má sjá frá Detroit, Michigan, þegar bregðast átti við alvarlegum 

mengunarvanda Detroitár. Ýmsir aðilar tóku þátt í verkefni sem átti að skila hreinni á, 

almennir kjósendur, ráðamenn, sérfræðingar og hagsmunaaðilar. Við lok verkefnisins voru 

miklar óánægjuraddir og einhverjir þátttakendanna sögðust hafa misst allt traust á slíkum 

verkefnum. Þeim fannst þátttaka þeirra einungis byggjast á því að hlusta á það sem ráðamenn 

höfðu að segja án þess að fá að taka almennilega þátt og hafa raunveruleg áhrif. 

                                                
161 Fishkin 2009:142. 
162 Fishkin 2009:119–120. 
163 Fishkin 2009:124 og 152–153. 
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 Dæmi þar sem rökræðulýðræði hefur leitt til góðrar lausnar í náttúruverndarmálum er 

svokallað Buffalo River mál. En þar var um að ræða gífurlega mengað vatnasvið Erie vatnsins 

í New York fylki. Þar gátu þátttakendur haft áhrif á hreinsun Buffalo árinnar í gegnum allt 

ferlið og deilt þekkingu sinni með ráðamönnum og sérfræðingum. Á sama tíma öðluðust þeir 

traust í garð ráðamanna og vísindamanna og bættu miklu við þekkingu sína. Þetta varð til þess 

að kjósendur gátu tekið upplýsta ákvörðun um hvernig best væri að standa að hreinsun árinnar 

sem jók á sátt um málið. Það má því segja að ástæða fyrir góðu gengi í Buffalo River málinu 

fram yfir Detroit River málið hafi verið að vel var staðið að rökræðufundinum meðan 

raunverulegt rökræðulýðræði átti sér ekki stað í Detroit. Þar var illa staðið að því að búa til 

ferla fyrir fólk til að hafa raunveruleg áhrif og læra hvert af öðru.164 

 

3.5 Samantekt 
Eins og fram hefur komið í þessum kafla skiptir þekking gífulega miklu máli þegar kemur að 

umhverfismálum enda eru þessi mál oft flókin og ekki endilega augljóst hvaða leiðir eru 

bestar að lausnum. Í lýðræðissamfélagi er mikilvægt að allir séu upplýstir um þessi mál svo 

allir sem komi að ákvarðanatöku séu færir um að taka ákvarðanir sem stuðla að áframhaldandi 

möguleikum mannsins til góðs lífs á jörðinni. Í því samhengi hvílir rík skylda á 

vísindamönnum, fjölmiðlum og menntakerfinu. Bæði Dahl og rökræðulýðræði leggja áherslu 

á upplýsingu og að kerfið sé meðal annars metið út frá því hvernig tekst til við að tryggja hana.  

 Hér hafa verið talin upp dæmi þar sem upplýsing hefur ekki stýrt ákvarðanatöku og 

hvernig það hefur leitt af sér slæmar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna. Einnig var 

rætt um áhugaleysi og doða sem einkennir viðbrögð margra við umhverfismálunum en orsakir 

þess eru meðal annars sálfræðilegar. Ef skilyrði Dahls um upplýsingu og markmið 

rökræðulýðræðis um ígrundaðar rökræður og stofnanir sem styðja við þær væri uppfyllt væru 

mun meiri líkur á að samfélagið tækist betur á við umhverfismálin samanber niðurstöður úr 

rökræðulýðræðistilraunum. 

  

                                                
164 Beierle o.fl. 2002:21–22. 



 
 

40 

4. Ólýðræðisleg dreifing valds vegna fjármagnsaflanna 
Eitt af vandamálum fulltrúalýðræðis er að valdið hefur verið að færast frá kjörnum fulltrúum 

yfir á fjármagnsöflin. Alþjóðleg stórfyrirtæki, aðrar fjársterkar einingar og einstaklingar eru 

því orðin mjög valdamikil í samfélögum heimsins. Ákvarðanir um mikilvæg mál eru í 

auknum mæli teknar utan hins pólitíska sviðs. Þess í stað eru þær teknar innan fjármálageirans, 

í fyrirtækjum og á meðal þeirra sem stýra mesta fjármagninu, jafnvel í öðrum ríkjum og utan 

hinna lýðræðislegu eininga sem um ræðir.165 Þessi þróun kemur niður á ýmsu er varðar 

félagslegt réttlæti, umhverfi og fleira, enda er meginmarkmið þessara fjársterku aðila yfirleitt 

að auka hagnað sinn á meðan markmið um samfélagsábyrgð, svo sem að viðhalda lífvænlegu 

umhverfi hafa minna vægi. 

 Í þessum kafla er ætlunin að skoða þetta nánar, rót vandans, áhrif hagrænnar þróunar á 

umhverfi, auk þess sem skoðað er hvernig ákveðin fyrirtæki nota vald sitt til þess að grafa 

undan möguleikum fólks til að hafa aðgang að réttum upplýsingum og þar með gera því 

erfiðara fyrir að taka ákvarðanir sem bæði henta þeirra eigin hagsmunum, almannahag og 

umhverfinu. Atriðin verða skoðuð í samhengi við viðmið Dahls um hið lýðræðislega ferli og 

hugmyndir rökræðulýðræðis.  

 

4.1 Rót vandans 
Tilfærsla valds frá almenningi og kjörnum fulltrúum yfir á fjármagnsöflin á sér ýmsar 

skýringar, en rætur vandans má meðal annars finna í ráðandi hugmyndum í hagfræði sem 

byggja á einstaklings- og frjálshyggju þar sem ríkisvaldi eru settar þröngar skorður og treyst á 

að frjáls viðskipti skili af sér bestri útkomu fyrir samfélagið.166  

 Í hinu fullkomna markaðshagkerfi þar sem allar aðgerðir og framkvæmdir hafa 

verðgildi, þar sem eignarréttur er vel skilgreindur og varinn, þar sem samkeppni er hörð og 

upplýsingar um markaðinn fullnægjandi, mun samkeppni á frjálsum markaði koma best út 

fyrir samfélagið samkvæmt hugmyndum Adams Smith og annarra klassískra hagfræðinga. 

Því er slegið föstu að fyrirtæki og fólk efli sína eigin hagsmuni og stefni sífellt að því að ná 

fram arðvænlegustu útkomunni og að það muni samkvæmt þessum kenningum verða til þess 

að skapa hagkvæmustu útkomuna fyrir samfélagið. Þannig muni fyrirtæki hagræða og velja 

bestu aðferðirnar til þess að græða sem mest á seldri vöru og þjónustu, auk þess sem 

kaupendurnir muni gæta sinna hagsmuna og velja sem bestar vörur á sem bestu verði. Þessi 

                                                
165 Paehlke 1996:22; Bonica o.fl. 2013:104. 
166 Roper 2002:114–116; Gray 1998:1–9. 
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kenning hefur oft verið kennd við hina ósýnilegu hönd. Smith taldi að hún leiddi menn 

ómeðvitað til að vinna að almannahag um leið og þeir væru að huga að sínum eigin 

hagsmunum.167 Þessar kenningar hafa haft gífurleg áhrif á hagkerfi heimsins og margir telja 

að meira frelsi í markaðsmálum og minna regluverk geti leyst allskonar vandamál sem upp 

koma í lýðræðisríkjum og aukið velferð heildarinnar.168  

 Ósýnileg hönd markaðarins virkar hins vegar ekki alltaf náttúru eða umhverfi í hag því 

ábatinn eða kostnaðurinn við ákvarðanir í tengslum við þau málefni sést oft ekki fyrr en löngu 

seinna, jafnvel eftir að sá einstaklingur sem tók ákvörðunina er fallinn frá.169 Út frá 

hagnaðarsjónarmiði hefur ekki endilega borgað sig fyrir fyrirtæki og einstaklinga að taka með 

inn í myndina afleiðingar aðgerða á náttúru og umhverfi og hinn raunverulega kostnað 

framleiðslu og framkvæmda. Adam Smith sá þó fyrir sér að ríkisstjórnir þyrftu að hafa 

afskipti á einhverjum sviðum en þau fælust í því að sjá borgurum sínum fyrir vernd gegn 

árásum annarra ríkja, að byggja upp dóms- og menntakerfi og styðja ákveðna innviði sem 

bæði tryggðu að markaðurinn virkaði sem skyldi jafnframt því að tryggja sameiginleg gæði 

sem borgararnir myndu ekki sjá hag sinn í að fjármagna sem einkaaðilar. Dæmi um slík 

samgæði eru vegir, löggæsla og holræsakerfi.170 Það má ímynda sér að Adam Smith teldi 

umhverfismál í dag vera málefni þar sem eðlilegt væri að ríkisstjórnir gripu inn í, enda að 

einhverju leyti sambærilegar ógnir sem stafa af óvinveittum þjóðum og alvarlegum 

umhverfisvandamálum. Hvort tveggja ógnar lífi borgaranna og skerðir lífsgæði þeirra. 

 Reynt hefur verið að setja verð á athafnir sem eru skaðlegar umhverfinu til þess að 

draga úr þeim eða koma í veg fyrir þær en það hefur ekki alltaf náð fram að ganga eða skilað 

tilætluðum árangri.171 Ég tel ástæðu til þess að halda að þetta stafi af auknu valdi þeirra sem 

hagnast á hinum mengandi aðgerðum. Á sama tíma hvetur frjálshyggjan til samdráttar á 

regluverki sem er íþyngjandi fyrir fyrirtæki, takmarkana á afskiptum eftirlitsstofnana og 

ríkisins, auk lækkunar hátekjuskatta. Án eftirlits starfa fjármagnsöflin óáreitt, oft með 
                                                
167 Smith 1776: Bók nr. 4, kafli 2, efnisgrein 9; Sandler 1997:9. 
168 Gehring 2013:86–87. 
169 Sandler 1997:1. 
170 Sandler 1997:9; Smith 1776: Bók nr. 5. 
171 Dæmi um aðgerð sem átti að sporna við mengun með því að setja verð á hana eru kaup og sala á svokölluðu 
upprunavottorðum. Íslensku orkufyrirtækin hafa tekið þátt í slíkri sölu meðal annars til fyrirtækja sem hafa reitt 
sig á kjarnorku. Þannig hafa þessi fyrirtæki hreinsað sig af ábyrgðinni af því að nota kjarnorku og þess í stað er 
ábyrgðin sett yfir á aðra, til dæmis íslenskan almenning sem nú sér á rafmagnsreikningunum sínum að hluti af 
orkunýtingu þeirra er skráð sem kjarnorka (Vísir.is 2012). Þetta virðist því ekki beint draga úr notkun kjarnorku 
heldur bara færa ábyrgðina annað. Íslenskir raforkunotendur gætu svo væntanlega hreinsað sig af ábyrgðinni 
með því að kaupa svona vottorð, en spurningin er hvort það breyti nokkru, nema kannski því að þeir eyða meira í 
rafmagn og fyrirtæki sem framleiða vistvæna orku hagnast ögn meir. Upphaflega var þessum upprunavottorðum 
þó ætlað að auka notkun grænnar orku. Mögulega gæti þetta ýtt undir framleiðslu grænnar orku til lengri tíma, en 
betra hefði auðvitað verið ef fyrirtækin hefðu fremur reynt að draga úr orkunotkun sinni. Enda er græn orka 
sjaldan alveg skaðlaus náttúrunni (Þorsteinn Ásgrímsson 2014). 
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slæmum afleiðingum fyrir umhverfið á sama tíma og það grefur undan stoðum ríkisins og 

eykur ójöfnuð.172  

 Því seinna sem brugðist er við þeim mun erfiðara verður það, enda hefur þróunin 

undanfarin ár verið sú að fjármunir safnast á hendur sífellt færra fólks. Auðævi og 

viðskiptaumsvif þessa fámenna hóps aukast stöðugt og í krafti þess öðlast hann aukin yfirráð. 

Peningum fylgja völd sem hægt er að nota til að grafa undan lýðræði og jafnvel draga úr 

sjálfræði ríkja.173 Ríkasta prósent heimsins hefur farið margfalt fram úr öllum öðrum hvað 

varðar efnahag. Þar sem þessir einstaklingar eru hlutfallslega mjög fáir hefði mátt ætla að 

stjórnvöld heimsins næðu að halda valdi þeirra í skefjum með reglugerðum, sköttum og fleiri 

aðgerðum, en vegna eiginleika peninga er hægt að nota þá til að tryggja sér meiri völd og 

jafnvel ýta sumum stjórnmálamönnum í þær áttir sem hugnast hinum fjársterkari aðilum 

betur.174 Þegar kemur að umhverfismálum er þessi þróun alvarleg því oft er það svo að þessir 

fjársterku aðilar hafa hagnast vel á óumhverfisvænum aðgerðum og sjá sér því hag í að 

komast framhjá hertum reglum um mengun, auðlindanýtingu o.s.frv. með þeim óafturkræfu 

afleiðingum sem það getur haft í för með sér.175 Þetta vandamál endurspeglast í hegðun 

kjósenda. Traust þeirra til kjörinna fulltrúa fer sífellt minnkandi, kosningaþátttaka dregst 

saman og kjósendur taka síður þátt í flokksstarfi.176  

 Fylgismenn rökræðulýðræðis hafa áhyggjur af þessu og hafa bent á að nútíma 

frjáslyndi hafi tapað lýðræðislegum eiginleikum sínum á sama hátt og það hefur fórnað 

sjálfbærri nýtingu á umhverfinu. Meðal annars með misskiptingu valds sem síðan hefur 

dregið úr styrk stofnana til að takast á við vandamálin. En þeir benda á að hvorki öflugt 

lýðræði né heldur umhverfisvernd sé möguleg þar sem borgarar eru einungis í samkeppni um 

sína eigin einstaklingsmiðuðu hagsmuni án nokkurra skuldbindinga sem ná út fyrir þá.177  

 Rökræðulýðræði hafnar samt ekki hugmyndum um frjálsa markaði alfarið en 

samkvæmt Simone Chambers reynir það að staðsetja sig á milli þeirra og miðstýringar 

hagkerfisins. Það viðurkennir kosti heilbrigðs markaðar en vill samt að hann verki í samspili 

við og innan stjórmálalegra marka, sem það telur að eigi að vera lýðræðisleg.178 Baber, Walter 

og Barlett, sem hafa skoðað umhverfismál út frá rökræðulýðræði, taka undir þetta og benda á 

að þar fari kerfi sem bæði ýti undir skynsemi og frelsi einstaklingsins og geti stuðlað að 

                                                
172 Roper 2002:114‒116; Gray 1998:1–9. 
173 Paehlke 1996:22. 
174 Bonica 2013:104, 117–118; Berrón 2014:124. 
175 Gray 1998:3. 
176 Weatherford 1984:187–188; Dalton 2004:1–3. 
177 Baber o.fl. 2005:120. 
178 Chambers 2003:314. 
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síðefnishyggjulegum gildum þar sem maðurinn grefur ekki undan lífsskilyrðum sínum.179 Að 

auki er rökræðulýðræði ætlað að fá fólk til að hugsa út fyrir einstaklingshagsmuni sína og 

auðvelda því að setja sig í spor annarra.180 Ýmsir stjórnmálahugsuðir fyrri tíma héldu því fram 

að hver og einn ætti að taka hagsmuni heildarinnar með í reikninginn þegar hann kysi. Hins 

vegar hafa ráðandi hugmyndir í hagfræði og stjórnmálafræði undanfarin ár fært þetta yfir á að 

hver og einn hugsi um sinn eigin hag, sem hefur haft slæmar afleiðingar fyrir umhverfið.181 

Eins og nefnt var í inngangi ritgerðarinnar hefur Robert Dahl einmitt verið gagnrýndur fyrir 

að viðmið hans um hvað einkenni gott lýðræði leggi of mikla áherslu á einstaklingshagsmuni 

og gangi út á að hópar keppist um að ná ráðandi stöðu og taki bindandi ákvarðanir fyrir 

heildina út frá því sem best er fyrir þá sjálfa.182 Hvort tekið sé undir gagnrýnina fer að mínu 

mati eftir því hvernig Dahl er túlkaður, en hvað sem því líður er þetta að minnsta kosti ágætis 

gagnrýni á hvernig lýðræði hefur verið í framkvæmd undanfarna áratugi og því ágætt að leita 

lausna í rökræðulýðræði sem reynir að minnka áhersluna á einstaklingshagsmuni. 

 Til að takast á við umhverfisvandann og koma í veg fyrir að við gröfum undan lýðræði 

er ágætt að hvetja fólk til að hugsa um almannahagsmuni og eiginhagsmuni til lengri tíma 

fremur en að einblína einungis á eigin skammtíma sérhagsmuni. Enda er auðvelt að sjá að það 

hefur slæm áhrif á samfélagið og umhverfi ef einstaklingar eru hvattir til þess að horfa 

einungis til eigin skammtímahagsmuna. Þótt það kunni að virka vel þegar leitað er að 

arðvænlegustu leiðum í framleiðslu þá virkar það kannski ekki eins vel ef aðrir mælikvarðar 

eru teknir inn. Hér er átt við mælikvarða eins og umhverfiskostnað og velferð samfélagsins. 

Með því að koma á rökræðulýðræði er auðveldara að ná þessari hugsun fram.183 Enda getur 

rökræða sett af stað ákveðið umbreytingaferli (e. transformative process) eða lærdómsferli 

sem lýsir sér á þann hátt að í gegnum ígrundað samtal við margbreytilega hópa með ólíkar 

skoðanir öðlast fólk nýjar upplýsingar, lærir um aðrar upplifanir af sameiginlegum 

vandamálum og kemst hugsanlega að niðurstöðu um að þeirra eigin skoðanir hafi verið 

byggðar á fordómum, fáfræði, eða jafnvel misskilningi á sambandi þeirra eigin hagsmuna við 

hag annarra.184 Að auki er fólk líklegra til að hugsa um almannahag þegar það þarf að orða og 

útskýra sína afstöðu í lifandi rökræðu við aðra.185 

 

                                                
179Baber o.fl. 2005:121. 
180 Fishkin 2009:125. 
181 Gunnar Helgi Kristinsson 2008:98‒100. 
182 Ólafur Páll Jónsson 2003:124–125. 
183 Fishkin 2009:125; Niemeyer 2013:434. 
184 Farrelly 2004:140. 
185 Fishkin 2009:141. 
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4.2 Tilfærsla valds frá þjóðríkjum til fjármagnsaflanna 
Ýmsir fræðimenn telja að jákvætt samband sé á milli hagrænnar þróunar, lýðræðis, 

hnattvæðingar og verndunar umhverfisins. Rannsóknir hafa til að mynda leitt í ljós að nokkuð 

sterkt samband er á milli efnahagslegrar þróunar og lýðræðis.186 Aukið frjálsræði í verslun 

hefur aukið samskipti á milli ríkja og eflt hina svokölluðu hnattvæðingu. Með aukinni 

hnattvæðingu hefur síðan alþjóðlegt samstarf um umhverfismál aukist. Má þar nefna 

fjölmargar umhverfisráðstefnur líkt og Stokkhólmsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 1970, 

alþjóðlegar samþykktir, svo sem Kyoto-bókunina, auk þess sem fjöldinn allur af frjálsum 

félagasamtökum hafa sprottið upp. Þrátt fyrir þetta fjölbreytta framtak hefur á sama tíma átt 

sér stað mikil hnignun í umhverfinu, bæði hvað varðar aukningu á útblæstri 

gróðurhúsalofttegunda, samdrátt í fjölbreytileika lífríkis og ofnýtingu auðlinda.187  

 Í anda þeirrar skoðunar að hagræn þróun hafi jákvæð áhrif á umhverfi hefur stefnan í 

frjálslyndum fulltrúalýðræðisríkjum verið sú að auka frjálsræði í viðskiptum og takmarka 

hömlur. Dæmi um afurð af slíkri hugmyndafræði eru fríverslunarsamningar svo sem NAFTA 

og EFTA.188 Deilt hefur verið um hvort fríverslunarsamningar séu góðir eða slæmir fyrir 

umhverfið. Þeir sem eru fylgjandi slíkum samningum og jákvæðir í garð áhrifa þeirra á 

umhverfismál telja að fátæk lönd hafi ekki kost á að sinna umhverfisvernd sökum 

fátæktarinnar og muni því sjálfkrafa spilla umhverfinu. Aftur á móti hafi lönd sem ná að 

komast út úr fátækt val um að vernda bæði umhverfi og náttúru. Þessir aðilar telja að gerð 

fríverslunarsamninga sé ein allra besta leiðin til þess að komast út úr fátækt, efla lýðræði og 

bregðast við umhverfisvandanum. Með þessu öðlist millistéttin tækifæri til þess að krefjast 

umhverfisverndar og fái auk þess verkfæri til þess að fylgja því eftir með auknum 

fjárráðum.189 Einnig hefur verið bent á að ýmis fyrirtæki hafi haft tilhneigingu til að koma sér 

upp sjálfbærari framleiðsluaðferðum með því að draga úr auðlinda-, orku- og vatnsnotkun 

vegna þess að um leið spara þau peninga. Þannig séu efnahagslegir hvatar byggðir inn í kerfið 

sem beini fyrirtækjum á rétta braut.190 Reynslan sýnir þó að ef þetta á að virka þurfa fyriræki 

að finna fyrir raunverulegum kostnaði af því að stunda mengandi og auðlindafreka starfsemi. 

Ef lítill kostnaður fylgir því að losa úrgang, ofnýta auðlindir og menga umhverfið, vantar 

efnahagslegan hvata til að gera breytingar.191  

                                                
186 Sjá t.d. Rueschemeyer 1992. 
187 Ravenhill 2008:450–458. 
188 Utanríkisráðuneytið 2015. 
189 Grossman 2002:131–132. 
190 Grossman 2002:135. 
191 Kuo o.fl. 2016:334–335. 
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 Aðrir færa hins vegar rök fyrir því að fríverslunarsamningar grafi ekki einungis undan 

lýðræði heldur geti slík efnahagsþróun fjölgað ógnum sem steðja að umhverfinu. Perry 

Grossman er einn þeirra sem heldur þessu fram, en hann telur að aukinn ójöfnuður sem fylgt 

getur fríverslunarsamningum, aukin samkeppni og efnahagslegur þrýstingur veiki 

umhverfisverndarstefnu ríkja. Fríverslunarsamningar færi ákvarðanatökuna fremur til 

fjármálaafla frá borgurum og grafi þannig undan lýðræði. Hann telur að fríverslunarsamningar 

geri til að mynda það að verkum að ríkisstjórnir séu nauðbeygðar til þess að breyta fjöldanum 

öllum af lagaákvæðum sem snúa meðal annars að útflutningi og umhverfismálum, en þetta er 

yfirleitt gert án virkar þátttöku borgaranna og með slæmum afleiðingum fyrir umhverfið.192 

En virk þátttaka borgaranna er einmitt eitt af viðmiðum Dahls um hið lýðræðislega ferli og 

samkvæmt honum er hugmyndinni um jafnan hagsmuni borgaranna hafnað ef grafið er undan 

því að allir hafi jöfn tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir.193 Í þessu gagnrýnir 

rökræðulýðræði stofnanir sem ekki uppfylla kröfur þess um að ákvarðanir séu byggðar á 

ígrundun og ábyrgð gagnvart borgurum og leggur áherslu á að regluverk (og þar með taldir 

fríverslunarsamningar) efli borgarana og verndi sjálfstæði þeirra.194 Ef fríverslunarsamningar 

eru farnir að færa fjármagnsöflunum völd á kostnað almennings ganga þeir gegn þessari kröfu 

rökræðulýðræðis og reyndar lýðræði almennt.  

 Aftur á móti er hægt að benda á að auknum hagvexti fylgir yfirleitt betri hegðun 

gagnvart umhverfinu innan ríkjanna sjálfra. En þá þarf að taka með í reikninginn að þegar 

hagnaður ríkja eykst, er tilhneigingin oft sú að þau vilja hætta mengandi stóriðju, sem flyst þá 

oft til annarra og fátækari landa sem búa við veikari mengunarlöggjöf. Fyrirtæki í mengandi 

iðnaði hverfa því ekki, heldur er einungis um að ræða tilfærslu á þeim frá einum stað til 

annars.195 Hnattvæðing hefur þannig gert það að verkum að umhverfisvandinn er síendurtekið 

færður út fyrir landsteina þeirra sem bera mesta ábyrgð á vandanum. Alþjóðleg stórfyrirtæki 

starfa þvert á landamæri þeirra þjóðríkja sem þurfa að svara fyrir vandann gagnvart borgurum. 

Þetta er vandamál sem rökræðulýðræði eins og Simon Chambers setur það fram hefur 

áhyggjur af enda leggur það áherslu á að réttmæt ákvarðanataka byggi á pólitískri ábyrgð (e. 

accountability). Þegar fyrirtæki starfa þvert á lögsögu er erfitt að sjá hverjir bera ábyrgð á að 

setja þeim regluverk og framfylgja því, auk þess sem það getur reynst þeim auðvelt að sveigja 

fram hjá slíku.196  

                                                
192 Grossman 2002:132–133. 
193 Dahl 1989:109. 
194 Chambers 2003:208– 312. 
195 Ravenhill 2008:462. 
196 Chambers 2003:308–309. 
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 Fyrirtæki sem starfa á slíkan hátt hafa í ofanálag tilhneigingu til að velja að halda úti 

starfsemi í ríkjum þar sem kjör og starfsöryggi starfsfólks eru í lágmarki, í ríkjum sem gera 

minnstu umhverfiskröfurnar, þar sem ódýrast er fyrir þau að starfa og takmarkanir á mengun 

eru litlar eða engar.197 Enda hafa takmarkanir og bönn sem eiga að draga úr mengandi iðju eða 

koma í veg fyrir eyðingu á náttúrulegum svæðum oft neikvæð áhrif á fjárhagslega afkomu 

fyrirtækja og þá er freistandi fyrir þau að flytja sig þangað sem frelsi til mengandi athafna og 

nýtingar náttúruauðlinda er meira.198 Þetta gerir það að verkum að það er einnig freistandi 

fyrir fátækari ríki að slaka á umhverfiskröfum til þess að fá sem flest fyrirtæki til að velja að 

halda úti starfsemi sinni þar.199 Alþjóðlegar keðjur fyrirtækja eru þannig komnar með völd í 

krafti stærðar sinnar. Ríki vilja ekki missa þau úr landi og reyna því að vera liðleg bæði hvað 

varðar umhverfiskröfur og skatta.200  

 Oft treysta fátækari samfélög að mjög stórum hluta á fjárhagslega innkomu frá 

alþjóðlegum fyrirtækjum. Þar sem stór hluti tekna þeirra kemur frá fáum fyrirtækjum er 

mikilvægt að styggja þau ekki svo efnahagur samfélagsins beri ekki skaða af. Fyrirtækin eru 

því mjög valdamikil á þessum svæðum. Ef illa gengur hjá fyrirtækinu og það leggur starfsemi 

sína niður eða dregur verulega úr henni á fátækari svæðum getur það gerst að stórum hluta 

borgaranna er kastað út í fátækt á einni nóttu. Dæmi um þetta er áðurnefnt asbest sem rætt var 

um í kaflanum hér á undan, en þótt vitað sé að efnið valdi krabbameini er enn verið að vinna 

það og nota á ýmsum fátækari svæðum heimsins. Fólkið sem lifir og starfar í hinum 

svokölluðu asbestbæjum getur ekki hallmælt notkun efnisins enda eiga nánast allir þar 

lifibrauð sitt undir framleiðslu þess. Í bænum Asbest í Rússlandi eru tölur um dauðsföll sem 

rakin eru til krabbameins af völdum asbests til að mynda ekki gefnar upp þar sem það hentar 

ekki fyrirtækinu sem framleiðir það.201 Algengt er að fyrirtækjasamsteypur sem þessar vinni á 

ólýðræðislegum nótum og líti svo á að lýðræðisspurningar eða spurningar um umhverfismál 

séu sér óviðkomandi, enda byggi markmið þeirra yfirleitt á því að hámarka afkomu 

fyrirtækisins. Þessi þróun getur því verið alvarleg fyrir allt í senn lýðræði, mannréttindi og 

umhverfi.202 

 Þetta er samt ekki bara raunin í fátækari ríkjum. Hér á landi hefur til að mynda verið 

bent á að skort hefur viðnám gegn framgangi, umsvifum, valdi og áhrifamætti fjármálaafla.203 

                                                
197 Doeleman 1997:112–115; Morgan 2000:10. 
198 Paehlke 1996:22. 
199 Doeleman 1997:112–115. 
200 Berrón 2014; 123‒125. 
201 Arnhildur Hálfdánardóttir 2018. 
202 Paehlke 1996:22–23; Arnhildur Hálfdánardóttir 2018. 
203 Vilhjálmur Árnason 2014:151. 
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Ég tel að þetta hafi meðal annars orðið til þess að stórfyrirtæki eins og Alcoa hafi átt auðvelt 

með að hasla sér völl hér á landi og átt jafnauðvelt með að fá ráðherra til að snúa við úrskurði 

Skipulagsstofnunar líkt og raun bar vitni þegar ákveðið var að leyfa virkjunarframkvæmdir á 

Kárahnjúkum. En stofnunin taldi að framkvæmdin myndi „...hafa í för með sér umtalsverð 

umhverfisáhrif og að ekki [hefði] verið sýnt fram á að annar ávinningur af fyrirhuguðum 

framkvæmdum [væri] slíkur að hann [vægi] upp þau verulegu, óafturkræfu, neikvæðu 

umhverfisáhrif sem framkvæmdin [myndi] fyrirsjáanlega hafa.“ Enn fremur taldi stofnunin að 

„upplýsingar skorti um einstaka þætti framkvæmdarinnar og umhverfisáhrif hennar...“ og því 

lagðist hún gegn framkvæmdinni.204 Þetta bendir til að innviðir og eftirlitsstofnanir séu veikar 

hér á landi og auðvelt geti verið að breyta úrskurðum eða horfa framhjá þeim.  

 Ef við skoðum tilfærslu valda frá ríkjum til fjármagnsafla út frá fimmta viðmiði 

Robert Dahls um hvað einkenni gott lýðræði má sjá að þróun undanfarinna ára hefur grafið 

undan því sem Dahl telur að einkenni gott lýðræði. Enda segir viðmiðið að allir fullorðnir 

einstaklingar hafi jafnan rétt til að teljast með og þar með hafa aðgang að hinu lýðræðislega 

ferli og ákvarðanatökunni. En í samhengi við fimmta viðmiðið segir Dahl mikilvægt að koma 

í veg fyrir að auðlindir, svo sem peningar, aðgengi að upplýsingum eða fjölmiðlum, verði til 

þess að möguleikar fólks til að hafa áhrif séu misskiptir.205 Hins vegar er ljóst að peningar 

færa fólki og fyrirtækjum völd og auka aðgengi þeirra að fjölmiðlum og upplýsingum. Því 

verða ríki heimsins að breyta miklu hvað varðar stefnu í efnahagsmálum, uppbyggingu 

stjórnkerfis og regluverks ætli þau að koma í veg fyrir misskiptingu valds, veikingu lýðræðis 

og eyðileggingu umhverfisins. 

 Aðalmarkmið flestra fyrirtækja er að uppfylla ríka ávöxtunarkröfu hluthafa, ekki að 

auka atvinnutækifæri, byggja upp samfélagið, fjármagna menntun eða heilbrigðisþjónustu ef 

það skarast á við markmiðið um að skila eins miklum hagnaði og mögulegt er.206 Undanfarnir 

áratugir hafa sýnt að þetta markmið alþjóðlegra fyrirtækja hefur grafið undan lýðræði, 

félagslegum réttindum, réttindum verkalýðs og umhverfisvernd.207 Þess vegna skiptir máli að 

efla eftirlitshlutverk stofnana gagnvart fjölþjóðlegum fyrirtækjum og fá þær til að standa 

reikningsskil (e. accountability) ákvarðana sinna samanber kröfur rökræðulýðræðis. Til að 

takast á við umhverfisvandann innan lýðræðis er mikilvægt að fyrirtækin verði ekki 

valdameiri en ríkin. Að auki þarf að koma í veg fyrir að fyrirtæki og fjármagnsöfl grafi undan 

góðum lýðræðislegum stjórnarháttum og umhverfisvernd með því að búa til regluverk sem 
                                                
204 Skipulagsstofnun 2001; RÚV 2013a. 
205 Dahl 1989:109–110. 
206 Friedman 1970:32–33. 
207 Morgan 2000:10; Bakan 2005:180. 
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ætlað er að styðja við hagsmuni almennra borgara fremur en fyrirtækja. Rökræðulýðræði vill 

efla eftirlitshlutverk stofnana og skoða stofnanir og regluverk út frá því hvort þeim tekst að 

uppfylla þessi hlutverk sín.208 Sú stefna frjálshyggjunnar að draga sífellt úr hömlum 

regluverks getur orðið til þess að við missum tök á lýðræði og umhverfisvernd. Breið 

samfélagsleg markmið, svo sem lýðræði, heilsa almennings, velferð og lífvænlegt umhverfi, 

fara ekki endilega saman við þrengri markmið fyrirtækja sem eru bundin við hagsmuni 

hluthafa. Þess vegna þarf regluverk og eftirlit sem er byggt á lýðræðislegum grundvelli og 

hugsar hlutina lengra en hið markaðsdrifna kerfi. Hvers konar framtíð bíður okkar er undir því 

komið hvernig okkur tekst að leysa þetta.  

 Fyrirtæki þurfa auk þess ekki að virka á þann hátt sem flest þeirra gera og geta 

eigendur þeirra valið að hafa jákvæð áhrif og sýna samfélagslega ábyrgð. Mögulega er hægt 

að ýta undir það með því að auka lýðræði innan fyrirtækja, jafnvel rökræðulýðræði.209 

Undanfarin ár hefur komið fram aukin krafa um að fyrirtæki sýni samfélagsábyrgð og má sjá 

mikla fjölgun fyrirtækja sem setja sér stefnu um slíkt. Umdeilt er hvort eðlilegt sé að fyrirtæki 

geri þetta, þar sem sumir telja að eina markmið fyrirtækja eigi að vera að hámarka ávöxtun 

hluthafa sinna og aðrir benda á að eðlilegra sé að lög og regluverk stýri fyrirtækjum í átt sem 

er góð fyrir samfélagið.210 Ég tel best ef bæði er sett lagaleg umgjörð sem miðar að 

hagsmunum borgaranna en líka að fyrirtæki taki frumkvæði og sýni ábyrgð. Í stuttu máli sagt 

væri gott fyrir umhverfismálin að stefna að samfélagi sem byggist í minna mæli á 

markaðsstýrðri hegðun og ofuráherslum á gróða og stefna þess í stað að samfélagi sem 

byggist á ígrundaðri hugsun fólks um hvað einkenni gott samfélag.211 

 

4.3 Valdið notað til að villa um fyrir almenningi 
Fylgismenn rökræðulýðræðis hafa bent á að einn af veikleikum almannaviljans eins og hann 

birtist í fjöldasamfélögum er sá að það getur verið auðvelt að stýra honum (e. manipulate). 

Eins og nefnt var í kaflanum um þekkingar- og áhugaleysi er auðveldara að ráðskast með 

áhugalausan og illa upplýstan almenning en þann hluta almennings sem byggir skoðanir sínar 

á íhugun og umræðu.212 Ástæðurnar eru þær að þessir einstaklingar eru óvissari í afstöðu sinni 

og grípa til fyrstu hugdettu þegar þeir taka ákvarðanir, það er auðveldara að blekkja þá með 

falsupplýsingum auk þess sem það er auðvelt að láta þá horfa framhjá hinu breiða 

                                                
208 Chambers 2003:309. 
209 Banerjee 2014:90. 
210 Wang o.fl. 2016:534–535; Friedman 1970:32–33. 
211 Achterberg 1996:162–163; Ólafur Páll Jónsson 2003:124–125. 
212 Fishkin 2009:3–6. 
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samhengi.213 Fjársterkir einstaklingar og fyrirtæki hafa mikil áhrif á ákvarðanatöku með því 

að beina fjármagni í ákveðna farvegi. Með peningum má hafa áhrif á afstöðu hins almenna 

borgara og kjörinna fulltrúa, til dæmis með kynningarherferðum þar sem fjölmiðlar og 

auglýsingar eru notaðar til þess að hafa áhrif á skoðanir, vilja og væntingar þeirra. Í þessu 

samhengi er óhjákvæmlegt að minnast á hve mikið þetta hefur aukist með tilkomu 

samfélagmiðla sem gera fjármagnsöflunum enn auðveldara að ráðskast með almenning, 

afbaka upplýsingar og stýra skoðanamyndun.214 Að auki er hægt að hafa áhrif á kjörna fulltrúa 

með óhóflegum styrkjum, mútum og þess háttar.215 Óhóflegir styrkir til kjörinna fulltrúa 

veikja lýðræði og verða til þess að fólk og fyrirtæki með peninga undir höndum geta haft 

meiri áhrif á ákvarðanir innan stjórnkerfisins en almennir borgarar. Dæmi eru um að fyrirtæki 

og vel efnaðir einstaklingar hafi styrkt ákveðna stjórnmálamenn með því skilyrði að þeir 

reynist þeim hliðhollir þegar kemur að því að móta starfsumhverfið og breyta lögum og 

reglugerðum.216  

 Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Russel D. Feingold er einn þeirra sem hefur 

áhyggjur af þessu og hefur líkt þessari breytingu á lýðræði við svokallað fyrirtækjalýðræði þar 

sem atkvæði hvers og eins miðast við hversu stóran hlut í fyrirtækinu hann á og er í raun alls 

ekki lýðræðislegt. Þannig ákvarða peningar hversu mikil áhrif einstaklingar hafa.217 Þetta 

veikir hugmyndir um að allir borgarar sem verða fyrir áhrifum af ákvarðanatöku eigi að geta 

tekið þátt í móta þær, enda myndast mikil skekkja í valdahlutföllunum ef þeir sem hafa 

peninga undir höndum geta keypt sér meiri áhrifamátt en aðrir borgarar. Þetta gengur gegn 

áðurnefndu viðmiði Dahls um að allir eigi að hafa jöfn tækifæri til að taka þátt í 

ákvarðanatöku og að auðlindir eins og peningar megi ekki auka áhrifamátt fólks.218  

 Fyrirtæki og einstaklingar hafa einnig beitt fyrir sig svokölluðum þrýstihópum (e. 

lobbyists), en þeir hafa náð góðum árangri við að fá laga- og reglusetningum breytt eða 

frestað.219 Auk þess hafa mörg fyrirtæki svokallaða ímyndarsmiði, spunameistara eða 

almannatengla hjá sér í vinnu sem hafa það verkefni að laga veruleikaskynjun fólks að 

                                                
213 Fishkin 2009:4; Dæmi um hið síðastnefnda eru fyrirtæki sem selja hugmyndina um að hrein kol séu góð vara 
þar sem þau séu betri en óhrein kol en sleppa því að nefna aðra möguleika, svo sem náttúrugas og 
endurnýjanlega orkugjafa. Það er alveg rétt að hrein kol eru betri en hin óhreinu en þau eru samt sem áður í hópi 
mest mengandi orkugjafa sem notast er við (Fishkin 2009:4). 
214 Sjá til dæmis Waddington 2017; Palmer 2017; Guarnieri 2017. 
215 Bonica o.fl. 2013:105. 
216 Feingold 1998:377–382; Bonica o.fl. 2013:112–113. 
217 Feingold 1998:377–382. 
218 Dahl 1989:129. 
219 Bonica o.fl. 2013:119. 
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sérhagsmunum fyrirtækjanna.220 Markmið þessara aðila geta verið annaðhvort jákvæð eða 

neikvæð fyrir umhverfið, eftir því fyrir hverja þeir starfa, en ekki er óalgengt að vinna þeirra 

beinist gegn umhverfisvernd, jafnvel með því að grafa undan trúverðugleika vísindamanna.221 

Hvort sem markmiðin eru jákvæð eða neikvæð gagnvart umhverfinu hlýtur að teljast mjög 

vafasamt að ætla að laga veruleikaskynjun fólks að sérhagsmunum annarra, sérstaklega ef það 

er ekki meðvitað um hvað er í gangi. Þá er bæði verið að grafa undan viðmiði Dahls um 

upplýsingu auk þess sem grafið er undan sjálfræði einstaklinga og getu til að vinna að sínum 

eigin hagsmunum á þann hátt sem þeir teldu best ef þeir hefðu réttar upplýsingar.222  

 Starfsemi þrýstihópa er þekkt hér á landi, t.d. í aðdraganda bankahrunsins þegar ýmis 

fyrirtæki beittu hagsmunasamtökum fyrir sig til þess að hafa afskipti af reglu- og lagasetningu 

í aðdraganda hrunsins með góðum árangri. Þessi fyrirtæki lögðu meðal annars áherslu á að 

lagaumgjörð viðskiptalífsins væri þeim ekki íþyngjandi, hvöttu til lækkunar skatta og 

einföldunar á stjórnsýslunni, sem yfirvöld létu að mörgu leyti eftir.223,224 

 Fyrirtæki og einstaklingar sem hafa afkomu sína að mestu leyti af mengandi eða 

skaðsömum iðnaði hafa auk þess verið sökuð um að koma á fót svokölluðum afneitunariðnaði, 

þar sem ýmsir aðilar, þar á meðal vísindamenn, eru á styrkjum frá fyrirtækjunum við að koma 

slæmu orðspori á vísindasamfélagið. Meðal þeirra aðferða sem er beitt er að búa til þá 

falsmynd að mikið ósamkomulag sé innan vísindasamfélagsins um málefni eins og skaðsemi 

reykinga eða það að loftslagsbreytingarnar séu af mannavöldum. Alvarlegar ásakanir hafa til 

að mynda verið lagðar fram á hendur olíu- og gasfyrirtækinu Exxon sem er eitt arðsamasta 

stórfyrirtæki í heiminum, en fyrirtækið fór í herferð til þess að koma í veg fyrir að 

almenningur tryði því að niðurstöður vísindamanna væru óyggjandi, þar sem markmiðið var 

að sjá stöðugt til þess að skortur á vísindalegri fullvissu væri meginþátturinn í umræðunni um 

                                                
220 Vilhjálmur Árnason 2014:194; Samkvæmt Katli Sigurjónssyni lögfræðingi og sérfræðingi um orkumál, sem 
haldið hefur uppi gagnrýni á orkufreka stóriðju hér á landi, fékk hann að heyra að álfyrirtækin hefðu lagst í 
herferð gegn sér og ætluðu til dæmis að ráða til sín almannatengil sem hafði það að markmiði að eyðileggja 
orðspor hans innan síns geira (Ketill Sigurjónsson 2016). Ragnhildur Sigurðardóttir vistfræðingur hefur svipaða 
sögu að segja (Dagblaðið Vísir 2003:9). 
221 Doeleman 1997:115. 
222 Dahl 1989:111–112. 
223 Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010:152–153. 
224 Jón Steinsson hagfræðingur hefur í þessu samhengi bent á vald sjávarútvegsfyrirtækja í landinu: „Núverandi 
gjafakvótafyrirkomulag hefur orðið til þess að fámennur hópur útgerðarmanna hefur orðið ævintýralega auðugur 
á íslenskan mælikvarða. Þessi ævintýralegi auður hefur gert útgerðarmönnum kleift að kaupa sér gríðarleg áhrif 
þegar kemur að stjórnmálum og þjóðfélagsumræðu í landinu.“ En Jón segir útgerðina nota þennan auð sinn til 
þess að halda uppi viðstöðulausum áróðri fyrir því að viðhalda kerfinu eins og það er. Meðal annars með því að 
ráðast á málstað þeirra sem reyna að tala fyrir hagsmunum almennings í þessu samhengi með því sem hann Jón 
kallar „risavaxna áróðursmaskínu“ (Jón Steinarsson 2015). 
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loftslagsbreytingarnar. Ef athyglin er alltaf á að ekki sé samkomulag um þessi mál er erfitt að 

ræða þau af alvöru.225  

 Þrátt fyrir herferðir eins og þessar, er stór hluti almennings orðinn meðvitaður um 

umhverfisvandann og vill gera eitthvað til að sporna við honum.226 Það þýðir samt ekki 

endilega að hann velji skynsamlegar leiðir þar sem ákveðin fyrirtæki sjá sér hag í að beita 

blekkingum til að tryggja sína hagsmuni. Með aukinni áherslu almennings á að stunda 

umhverfisvæn viðskipti hafa hin ýmsu fyrirtæki séð sér hag í því að búa til umhverfisvæna 

ímynd af sér þótt þau séu það ekki í raun. Þetta hefur verið nefnt grænþvottur og felur í sér að 

fyrirtæki gefa af sér „grænni“ mynd en innistæða er fyrir. Slíkir viðskiptahættir eru 

ámælisverðir og skaðlegir bæði umhverfi og heilsu. Þetta gerir þeim neytendum sem vilja 

breyta rétt erfitt fyrir og stundum er nær ómögulegt að sjá í gegnum þetta. Með þessu grafa 

fyrirtæki undan þekkingu fólks og taka frá því bæði valið og valdið til þess að breyta rétt.227 

Þar af leiðandi er viðmið Dahls um upplýsingu aftur brotið með ástundun grænþvotts, en 

samkvæmt viðmiðinu á almenningur að hafa jafnan aðgang að upplýsingum sem tryggir að 

hann hafi jöfn tækifæri og aðrir til að skilja og tryggja að hann velji það sem þjóni best 

hagsmunum hans.228 Hátt hlutfall þeirra fyrirtækja sem markaðssetja sig sem græn stunda í 

raun grænþvott. Möguleg ástæða fyrir því hversu algengt þetta er í Bandaríkjunum er sú að 

þar vantar regluverk.229 Líklega er það sama í gangi á Íslandi, jafnvel þótt villandi 

viðskiptahættir séu bannaðir hér, en samkvæmt lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005 eru „[v]iðskiptahættir [...] villandi ef þeir eru líklegir til að 

blekkja neytendur eða eru með þeim hætti að neytendum eru veittar rangar upplýsingar í þeim 

tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti.“230 Það þarf ekki annað en að fara í 

næstu matvöruverslun til þess að sjá að á Íslandi virðist þessum lögum ekki vera fylgt eftir. 

Þar eru vörur sem ekki eru umhverfisvænar með orð eins og „græn“, „náttúra“, „vistvæn“ í 

nafni sínu sem gefur kaupandanum það á tilfinninguna að hann sé að kaupa umhverfisvæna 

vöru. Þetta sýnir vel að ekki nægir að almenningur sé meðvitaður heldur þarf eftirlit líka að 

vera öflugt og tryggt að það sé eftirfylgni með lögunum eins og kenningar í rökræðulýðræði 

benda á.  

 Ólýðræðisleg dreifing valds vegna áhrifa fjármagns gerir það einnig að verkum að 

fátækari hluti samfélagsins hefur ekki aðgang að jafngóðri menntun og ríkari hluti þess, sem 
                                                
225 Monbiot 2008:177–206. 
226 Leiserowitz o.fl. 2010:3–12. 
227 Dahl 2010:247–248. 
228 Dahl 1989:111–112. 
229 Dahl 2010:247–248. 
230 Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. 



 
 

52 

gerir hann viðkvæmari fyrir blekkingum. Þannig má einnig segja að þekkingarskortur sem við 

ræddum í kaflanum hér á undan herji með sterkari hætti á þá fátækari.231 Viðmið Dahls um 

upplýsingu eru því misvel uppfyllt eftir því hve ríkt fólk er og þar með skekkjast 

valdahlutföllin enn frekar. Menntun eykur einnig aðgengi fólks að störfum og stöðum þar sem 

ákvarðanir eru teknar og því er fimmta viðmið Dahls um jöfn tækifæri til að taka þátt í 

ákvarðanatöku einnig brotið.232  

 

4.4 Samantekt 
Eins og fram hefur komið í þessum kafla hafa völd verið að færast frá kjörnum fulltrúum og 

lýðræðislegum stofnunum yfir á fjármagnsöflin og jafnvel út fyrir þau ríki sem málin varða. 

Þetta dregur úr lýðræði. Skýringarnar á því má meðal annars finna í einstaklingshyggju og 

frjálshyggju þar sem ríkisvaldi eru settar þröngar skorður og treyst á að frjáls viðskipti skili 

sem bestri útkomu fyrir samfélagið. Þegar kemur að umhverfinu er það þó ekki alltaf raunin 

enda er kostnaðurinn af óumhverfisvænni hegðun oft ekki sýnilegur fyrr en langt er um liðið. 

Án eftirlits starfa fjármagnsöflin óáreitt, oft með slæmum afleiðingum fyrir umhverfið á sama 

tíma og það veldur ójöfnuði og grefur undan stoðum ríkisins. Enda hagnast fyrirtæki oft á 

óumhverfisvænum og ómannúðlegum aðgerðum og hafa jafnvel unnið markvisst að því að 

blekkja almenning til að geta haldið starfsemi sinni áfram. Þetta gengur bæði gegn viðmiðum 

Dahls um einkenni góðs lýðræðis og markmiðum rökræðulýðræðis. Til að takast á við 

umhverfisvandann og koma í veg fyrir að grafið sé undan lýðræði þarf að koma í veg fyrir að 

fyrirtæki verði valdameiri en þjóðríki og beiti blekkingum. Þetta er eitthvað sem 

rökræðulýðræði reynir að gera með því að styrkja stofnanir sem veita valdi fjármagnsaflanna 

aðhald og krefja þær um fyrirsvar gagnvart borgurum sínum auk þess sem það vill efla stoðir 

sem stuðla að upplýstari skoðanamyndun almennings. 

  

                                                
231 Diamond 2014:187. 
232 Dahl 1989:129. 
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Niðurstöður 
Hér að framan hefur verið skoðað hvernig vandamál standa í vegi fyrir því að 

lýðræðissamfélög fari þær leiðir sem eru nauðsynlegar til að bregðast við umhverfisvandanum, 

enda er það grundvallarforsenda mannlífs að umhverfið sé lífvænlegt. Tilgangurinn með því 

að skoða vandamálin var sá að kynnast þeim í von um að geta fundið lýðræðislegar leiðir sem 

bjóða upp á lausnir. 

 Niðurstaðan er sú að það eru ákveðnir gallar innbyggðir í lýðræðiskerfin eins og við 

þekkjum þau í dag sem meðal annars geta af sér margþætt vandamál sem snúa að framkvæmd, 

fyrirkomulagi, þekkingarskorti og áhugaleysi kjósenda sem og ólýðræðislegri dreifingu valds 

vegna aukinna ítaka fjármagnsafla. Öll þessi atriði hafa slæm áhrif á hvernig ákvarðanir eru 

teknar í umhverfismálum. Til að öðlast dýpri skilning á vandamálunum voru þau skoðuð í 

samhengi við viðmið sem Robert Dahl setti fyrir hið lýðræðislega ferli. Með því að skoða 

vandamálin í samhengi við viðmiðin má sjá að vandinn stafar meðal annars af því að 

útfærslan á lýðræði í framkvæmd nær ekki að uppfylla þessi skilyrði nægilega vel. Viðmið 

Dahls leggja áherslu á hvernig borgarar komast að ákvörðunum en minna fer fyrir því hvort 

vit sé í ákvarðanatökunni. Með því að styrkja viðmið Dahls með kenningum rökræðulýðræðis, 

sem ég tel að Dahl myndi samþykkja, er hægt að dýpka skilning okkar á vandamálunum og 

sjá skýrari útfærslu á því hvernig kerfi sem bæði byggir á lýðræðislegu ferli og skynsamlegum 

ákvörðunum gæti litið út.  

 Með því að nota viðmið Dahls og rökræðulýðræði til að skoða vandamálin höfum við 

séð að takmarkað val og óljós vilji kjósenda getur sett umhverfismálin aftar á forgangslistann 

bæði hjá kjósendum og stjórnmálamönnum, þrátt fyrir mikilvægi þeirra. Fólk sem verður fyrir 

slæmum áhrifum umhverfisvandans hefur ekki alltaf rödd og er ekki tekið með í reikninginn 

þegar afdrifaríkar ákvarðanir eru teknar. Vegna stuttra kjörtímabila hvetur kerfið 

stjórnmálamenn og kjósendur til að horfa fremur á mál sem eru nær okkur í tíma og rúmi á 

meðan umhverfisvernd krefst þess að málin séu hugsuð til langs tíma. Einnig höfum við séð 

nauðsyn þess að menntakerfið, vísindamenn og fjölmiðlafólk sýni ábyrgð í að miðla 

upplýsingum svo koma megi í veg fyrir þekkingarskort og áhugaleysi almennings á 

umhverfismálum. Því án þekkingar er ómögulegt að velja bestu leiðirnar til að viðhalda 

lífvænlegu umhverfi. Að lokum sjáum við að aukið vald fjármagnsaflanna er mikið vandamál 

bæði þegar kemur að lýðræði og umhverfi. Enda hefur aukið vald þeirra dregið úr styrk 

lýðræðisins og aukið á alvarleika umhverfisvandans. Í þessu samhengi má sjá að sífellt 

erfiðara er að uppfylla viðmið Dahls enda dregur það úr valdi borgaranna ef ákvarðanir færast 
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í auknum mæli yfir á fyrirtæki og fjármagnsöfl. Því má segja að vandamálin séu margþætt og 

áskoranirnar miklar sé ætlunin að finna kerfi sem bæði er lýðræðislegt og styður við 

umhverfismálin.  

 Til að takast á við öll þessi vandamál þarf ákveðnar kerfisbreytingar en einnig 

viðhorfsbreytingu – sem gætu átt rót hvort í öðru. Með kerfisbreytingu sem byggir upp 

þekkingu og áhuga væri hægt að breyta viðhorfi fólks til umhverfisvandamála og með breyttu 

viðhorfi má krefjast nauðsynlegra kerfisbreytinga til að bregðast við umhverfisvandanum. 

Stuðla mætti að slíkum kerfisbreytingum með hugmyndum rökræðulýðræðis. 

 Rökræðulýðræði beinir sjónum að því hvað þarf að gera betur til að auka upplýsingu 

almennings enda metur rökræðulýðræðið rannsóknastofnanir, menntakerfi og fjölmiðla út frá 

því hvernig þeim tekst að sinna skyldum sínum í að tryggja skilyrði til ígrundaðrar og 

upplýstrar rökræðu. Rökræðulýðræði auðveldar almenningi að nálgast, ræða og skilja 

upplýsingar og þar af leiðandi auka vitneskjuna sem býr að baki ákvörðunum. 

Rökræðulýðræði getur einnig auðveldað fólki að setja sig í spor annarra svo það beri hag 

þeirra í brjósti sem ekki geta tekið þátt í ákvarðanatökunni. Að auki virkjar það almenning og 

dregur úr áhugaleysi. 

 Hvað varðar ólýðræðislega dreifingu valds vegna fjármagnsaflanna eru margar 

kerfisbreytingar sem þurfa að eiga sér stað til að styðja megi við lýðræði og umhverfisvernd. 

Gera þarf þær kröfur að ákveðnar stofnanir vakti hagsmuni almennings og ber að styrkja þær 

svo þær geti staðið undir hlutverki sínu. Í þessu samhengi er vert að skoða að minnsta kosti 

fjóra þætti í lýðræðissamfélagi. Fyrst ber að nefna kjörna fulltrúa sem eiga að fara með 

sameiginleg hagsmunamál borgaranna. Þeir verða að vera meðvitaðir um þetta hlutverk sitt og 

ekki ganga erinda stórfyrirtækja ef það gengur gegn hagsmunum borgara og skerðir 

möguleika framtíðarkynslóða til að lifa góðu lífi. Í öðru lagi þarf að styrkja þær 

stjórnvaldsstofnanir sem eiga að hafa eftirlit með fyrirtækjum (t.d. Umhverfisstofnun sem 

hefur eftirlit með mengandi atvinnurekstri). Í þriðja lagi þarf að efla fjölmiðla sem gegna því 

hlutverki í lýðræðisríki að halda almenningi upplýstum um gang mála.233 Að auki væri gott að 

búa til vettvang fyrir almenning til að ræða upplýsingarnar af dýpt, samanber rökræðufundina 

um loftslagsmál sem rætt var um í fyrsta kafla og Buffalo River málið sem rætt var í öðrum 

kafla. Upplýstur almenningur sem hefur myndað sér ígrundaða afstöðu í rökræðu er nefnilega 

síður móttækilegur fyrir stjórnun og áróðri.234  

                                                
233 Vilhjálmur Árnason 2014:151; Umhverfisstofnun 2017. 
234 Fishkin 2009:3–4. 



 
 

55 

 Þess vegna er mögulegt að rökræðulýðræði geti hjálpað til við að draga úr völdum sem 

fjármagnsöfl hafa yfir borgurum. Það styður við að borgararnir séu upplýstir eins og Dahl 

gerir ráð fyrir í viðmiðum sínum, styrkir stofnanir og ferli sem gera þeim kleift að ráða ráðum 

sínum, hvetur til umhugsunar og ígrundunar um málefnin og styður við það að ákvarðanir um 

sameiginleg hagsmunamál borgaranna séu vandlega ígrundaðar og leiddar farsællega til 

lykta.235 Rökræðulýðræði tryggir ekki umhverfisvæna útkomu, en eykur líkurnar á að 

umhverfissjónarmið fái að heyrast og vera hugleidd og að meiri líkur séu því á að 

ákvarðanirnar sem eru teknar séu skynsamlegar og taki velferð umhverfisins, hag heildarinnar 

og framtíðarkynslóða með í reikninginn.  

 

Að lokum 

Ef við byggjum yfir fullum upplýsingum um afleiðingar af vali okkar telur Dahl að við 

myndum vilja stefna að almannaheill.236 Meðvituð um þetta ættum við öll að taka tillit til 

almannahags þegar við tökum ákvarðanir, hvort sem við erum almennir borgarar, 

stjórnmálamenn eða eigendur stórfyrirtækja. Það er gagnlegt að spyrja sig hvernig byggja 

megi upp gott samfélag og þá er lykilatriði að viðhalda umgjörðinni sem umhverfið okkar er. 

Sérstaklega þegar við tökum ákvarðanir sem hafa áhrif á það, hvort sem það er í gegnum 

kosningar, starf okkar eða kauphegðun. Það er almannahagur að vernda umhverfið og því 

ættum við öll að leggjast á eitt og bregðast við af alvöru. Í því geta meðal annars falist 

ákveðnar fórnir en eins og nefnt var í inngangi ritgerðarinnar er erfitt að sjá fyrir sér að fólk sé 

tilbúið að fórna þeim lífsgæðum sem fylgja neyslusamfélaginu.  

 Hins vegar má benda á að við erum nú þegar að færa fjölmargar fórnir. Víðsvegar í 

heiminum er fólk smátt og smátt að fórna hlutum sem skipta það miklu máli svo sem hreinu 

vatni, hreinu lofti, grænum svæðum og tíma með fjölskyldunni, fyrir hluti sem það metur lítils 

svo sem gróða fyrirtækja.237 Þessi gróði kann að auka á hagvöxt ríkjanna sem umræddur 

almenningur býr í, en grefur undan möguleikum þeirra á að lifa góðu lífi. Við þurfum að vera 

duglegri að spyrja okkur að því hverju við erum tilbúin að fórna og fyrir hvað. Hvað fær 

samfélagið út úr hagnaði fyrirtækjanna? Við erum líklegri til að færa fórnir sem yfirvaldið eða 

annað í umhverfinu neyðir okkur til að færa, á meðan erfiðara getur reynst að ákveða sjálfur 

að færa fórnir eins og til dæmis að draga úr neyslu og kaupum á óþarfa varningi sem þó væri 

mun skynsamlegra en að bíða eftir því að umhverfisaðstæður eða stjórnvöld knýi okkur til 

                                                
235 Dahl 1989:111–112; Vilhjálmur Árnason 2014:185–186. 
236 Dahl 1989:307‒309. 
237 Peterson 2010:102. 
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þess. Með rökræðulýðræði er hægt að sjá fyrir sér að ekki þurfi að neyða fólk með sama hætti 

til að samþykkja breytingar og færa fórnir. Enda getur ígrunduð rökræða auðveldað fólki að 

skipta um skoðanir og hugsa hlutina í stærra samhengi, út frá fleirum en sjálfu sér og út frá 

upplýstum langtíma eiginhagsmunum. 

 Það er spennandi að velta því fyrir sér hvernig það kerfi ætti að líta út sem gæti tekist á 

við vandamálin sem hér hafa verið rædd og áhugavert að skoða hvernig rökræðulýðræði geti 

veitt þeim viðnám. Enda þykir þetta form lýðræðis lofa hvað bestu er varðar tillögur að kerfi 

sem getur brúað bilið milli lýðræðis og umhverfisverndar.238 Það er samt ágætt að vera 

meðvitaður um það að rökræðulýðræði er ekki fullkomin lausn. Því þótt rökræðulýðræði sé 

þegar notað í ákvarðanatöku um ýmis mál þá er notkunin enn á tilraunastigi.239 og ýmislegt 

sem þarf annaðhvort að útfæra eða útskýra betur svo samkomulag um réttmæti þess náist, til 

dæmis hvað varðar lýðræðislegt lögmæti, enda hefur það verið gagnrýnt að í rökræðulýðræði 

taki ekki allir þátt.240 Einnig hefur verið bent á að það geti falist miklar áskoranir í að yfirfæra 

rökræðulýðræðistilraunir á stærri einingar.241 Að auki sé hætt við að ákveðnir hópar muni 

stýra rökræðunum og að jaðarsettir hópar geti orðið undir.242 Þetta eru vandamál sem 

rökræðulýðræði þarf að takast á við. Hvað umhverfisvandamál varðar er mikilvægt að 

bregðast við þessari gagnrýni, því jaðarsettu hóparnir eru oft þeir sömu og eru sérstaklega 

viðkvæmir fyrir umhverfisvandamálum og yfirleitt þeir fyrstu til að þurfa að takast á við 

afleiðingar þeirra. Þetta má samt ekki aftra því að við byggjum upp lýðræði sem getur 

brugðist við umhverfisvandanum, enda liggur mikið á því svo ekki verði grafið undan 

skilyrðum framtíðarkynslóða til lífs.  

 Eins og Robert Dahl segir sjálfur munum við aldrei fyllilega mæta öllum skilyrðum 

hins lýðræðislega ferlis, hvorki hvað varðar kenningaleg vandamál né vandamál lýðræðis í 

framkvæmd. Hann bendir á að tækni og samfélög muni breytast sem felur í sér bæði áskoranir 

og lausnir, en vandamálin verða aldrei fyllilega leyst. Samt sem áður telur hann að 

framtíðarsýnin um fólk sem stýrir sér sjálft sem jafningjar með aðgang að þeim auðlindum og 

stofnunum sem er nauðsynlegur, eigi að vera leiðarvísir í leit okkar að samfélagi þar sem 

almenningur getur lifað saman í friði og spekt og í sameiningu leitað leiða til hins besta 

mögulega lífs.243  

                                                
238 Baber o.fl. 2005:120. 
239 Chambers 2003:318–320. 
240 Sbr. t.d. Farrelly 2004:137–150. 
241 Niemeyer 2013:448. 
242 Chambers 2003:322. 
243 Dahl 1989:340–341. 
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 Það er samt erfitt að sjá fyrir sér að nauðsynlegar breytingar á ákvarðanatöku muni 

eiga sér stað í tíma til að sporna við umhverfisvandamálum eins og loftslagsbreytingunum 

áður en þær munu hafa verulega skaðleg áhrif á mannlíf og allt annað líf á jörðinni, enda er 

slæmra áhrifa þeirra nú þegar farið að gæta án þess að við sjáum raunverulegan samdrátt í 

losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta stafar meðal annars af því að við erum svo föst í 

hugmyndum um einstaklingshyggju og síaukinn hagvöxt með tilheyrandi neyslu og sóun 

auðlinda. Auk þess er erfitt að sjá fyrir sér að fjármagnsöflin muni gefa eftir vald sitt 

baráttulaust.  

 Það skiptir máli hvort hitastig jarðar hækki að meðaltali um tvær, fjórar eða sex gráður 

eða enn meira. Það skiptir líka máli hversu mikið er skilið eftir af lítt snortinni náttúru og 

auðlindum fyrir komandi kynslóðir. Eftir því sem lengur er haldið áfram á þeirri 

óumhverfisvænu vegferð sem við erum á verður sífellt erfiðara að lifa. Þegar ákveðnum 

þolmörkum er náð er líklegt að umgjörð lífs fyrir mannfólk verði ekki lengur til staðar.244 Ef 

við gefumst ekki upp á því að breyta kerfinu eru enn líkur á því að við getum átt möguleika á 

ágætu lífi, þó allt bendi til þess að það verði verulega frábrugðið því lífi sem við þekkjum í 

dag.  

 En þangað til við sjáum kerfisbreytingu sem styður við umhverfisvernd, hvort sem það 

er breyting í átt að rökræðulýðræði eða einhverju öðru, verðum við að nýta allar lausnir sem 

okkur standa opnar. Við getum ekki treyst á tæknilegar lausnir einar og sér, enda getur 

tæknileg lausn á einu umhverfisvandamáli leitt af sér önnur. Borgarar geta tekið sig saman og 

krafist þess að yfirvöld bregðist við af fullri alvöru og einnig horft inn á við og skoðað hvað 

það er í þeirra eigin hegðun sem mætti breytast til hins betra. Við komumst ekki langt á því að 

breyta einungis okkar hegðun, en með því að taka af skarið erum við að sýna stjórnvöldum og 

fyrirtækjum að umhverfismálin skipta okkur máli. Fyrirtæki og stofnanir geta einnig orðið 

fyrri til og tekið af skarið áður en þeim eru settar hömlur og sýnt þannig af sér samfélagslega 

ábyrgð. Fjárhagslegur ágóði þarf hvorki að vera þeirra eina né heldur aðalmarkmið.  

 Til að sjá kerfisbreytingar þurfum við líka að átta okkur á að stofnanir, fyrirtæki, 

fjölmiðlar og svo framvegis samanstanda af manneskjum sem hver og ein getur lagt sitt að 

mörkum til að bæta samfélagið og bregðast við þeim vandamálum sem valda því að við 

gröfum undan möguleikum framtíðarkynslóða til góðs lífs. Það er ekki æskilegt að fela sig á 

bak við það að verið sé að framfylgja stefnu annarra, látast stýrast af ótta við yfirvöld, eða láta 

doða og áhugaleysi ná yfirhöndinni. Lítist okkur vel á rökræðulýðræði er það verkefni okkar 

                                                
244 IPCC 2014; Milman 2017. 



 
 

58 

að vinna að því að koma því á, kynna það fyrir öðrum og finna lausnir á því sem það er 

gagnrýnt fyrir. Finnist okkur aðrar leiðir betri ættum við að vera dugleg að halda þeim á lofti. 

Sama hvað við nú gerum þá verðum við að vinna í því að finna betri leiðir. Annað er erfitt að 

réttlæta gagnvart náttúrunni, öðrum tegundum, okkur sjálfum og framtíðarkynslóðum. 
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