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Útdráttur 

Heilbrigður jarðvegur er ein mikilvægasta auðlind jarðar því hann er nauðsynlegur 

nær öllu lífi. Sú mikla jarðvegseyðing sem á sér stað í dag er að mestu leyti afleiðing 

slæmrar meðferðar mannsins á jarðveginum. Jarðvegseyðing veldur enn frekari 

hungursneyð í heiminum á sama tíma og hún skerðir fjölbreytileika lífríkis. Aðgerðir 

til að bregðast við hungursneyð svo sem Græna byltingin hafa haft umdeildar 

afleiðingar í för með sér, sumir telja þær hafa jarðvegseyðandi áhrif meðan aðrir eru 

ósammála. Matvælastofnunun Sameinuðu þjóðanna og Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun hafa það sameiginlega markmið að 

sporna gegn jarðvegseyðingu. Útfrá þeim er hægt að álykta að stefnubreyting sé orðin 

innan Sameinuðu þjóðanna því nú er stefnt að sjálfbærri þróun og samstarfi við fólk 

sem býr á áhættusvæðum jarðvegseyðingar til að sporna við vandanum. Þetta 

samræmist hugmyndum vistfemínista um mikilvægi samstarfs allra hópa samfélagsins 

í ákvarðanatöku, en þær hafna uppbyggingu stjórnkerfisins, sem í dag samanstendur 

af einsleitum hópi fólks mótuðu af ferðraveldinu. Íslendingar hafa mikla reynslu af að 

kljást við jarðvegseyðingu og því af mikilli reynslu að miðla til annarra þjóða á sviði 

jarðvegsuppbyggingar.  
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Formáli 

Afhverju ætti bachelornemi í stjórnmálafræði að hafa áhuga á mold? Ég hef lengi haft 

áhuga á umhverfismálum og það hefur kveikt áhuga minn á umhverfisstjórnmálum. 

Það kom því ekki til greina að skrifa um neitt annað en umhverfismál í lokaritgerð 

minni í stjórnmálafræði. Umhverfisstjórnmál almennt eru hins vegar allt of stórt efni 

til að skrifa um og því varð ég að finna leið til þess að afmarka það. Eftir langa íhugun 

datt ég niður á þá hugmynd að skrifa um jarðvegseyðingu. Nokkuð afmarkað efni, en 

tengist þó inn á óteljandi víddir umhverfismála og ekki bara það, því það tengist líka 

inn á málefni þróunarríkjanna, uppbyggingu stjórnkerfisins, jafnréttismál, siðfræði, 

skiptingu gæða og svo mætti lengi telja. Án jarðvegs væri ekkert mannlíf og án 

mannlífs væru sennilega ekki stjórnmál. Í ljósi þessa er jarðvegseyðing grafalvarlegt 

málefni sem nauðsynlegt er að fái pláss innan stjórnmála.  

Ég vil þakka Matthíasi Eggertssyni fyrir að deila með mér áralangri þekkingu sinni á 

viðfangsefninu. Þresti Haraldssyni, Nínu Salvarar, Gunnari Skarphéðinssyni, 

Steinunni Hjartardóttur og Hrannari Smára þakka ég fyrir góðar ábendingar og 

yfirlestur. Síðast en ekki síst þakka ég leiðbeinanda mínum Silju Báru Ómarsdóttur 

fyrir góðar ráðleggingar og hvatningu. Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA 

prófs í stjórnmálafræði og er skrifuð á vormisseri 2010. 
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Umhverfisstjórnmál koma til sögunnar  

Allt frá áttunda áratug síðustu aldar hafa umhverfismál hlotið meiri athygli 

alþjóðasamfélagsins en nokkurn tímann áður. Margar milljónir fólks hafa gengið til 

liðs við umhverfisverndarsamtök og mótmælt meðferð mannsins á náttúrunni. Aldrei 

hafa fleiri talað máli umhverfisverndar. Fjöldi frjálsra félagasamtaka, tengd 

umhverfismálum, hefur verið stofnuð og svokallaðir grænir flokkar sprottið upp í 

mörgum ríkjum Evrópu. Alþjóðasamstarf á þessu sviði er að færast í aukana og 

stjórnvöld flestra landa hafa mótað sér umhverfisstefnu og taka þátt í samstarfi um 

sjálfbæra þróun.1 Ástæðurnar fyrir þessum aukna áhuga eru margvíslegar en 

meginástæðan er sú að umhverfisvandamál eru farin að ógna heilsu og fjárhagslegri 

velferð mannsins. Eyðing ósonlagsins, umhverfisslys, svo sem kjarnorkuslysið í 

Chernobyl árið 1986, loftslagsbreytingar, ofnýting náttúruauðlinda, útrýming heilu 

dýrategundanna, erfiðari skilyrði til matvælaframleiðslu og takmarkaður aðgangur að 

vatni ógnar ekki aðeins velferð manna heldur beinlínis lífi þeirra.2 Maðurinn hefur í 

raun komið sér í þá aðstöðu að hann er ekki einungis hættulegur sjálfum sér heldur 

öllu lífríki jarðar. Þessi staðreynd varð til þess að umhverfisstjórnmál komu til 

sögunnar.3 

 

Ástandið er verulega slæmt víðs vegar um heiminn og þá sérstaklega í ríkjum sem 

glíma við mikla fátækt. Á sama tíma byggir ráðandi lífstíll hinna ríkari þjóða á 

síaukinni neyslu sem verður til þess að stöðugt er gengið hraðar á auðlindir jarðar og 

náttúrunni spillt. Þessi lífstíll byggist á því að kaupa og henda sem síðan veldur því að 

stórir hlutar landsvæðis eru þaktir rusli.4 Þessar staðreyndir hafa samt sem áður 

takmörkuð áhrif á stjórnkerfið, sem enn stjórnast að mestu leyti af hefðbundnum, 

efnislegum markmiðum og setur hagvöxt ofar umhverfisvernd. Sumir myndu 

beinlínis segja að stjórnkerfi heimsins hvetji til þessara áhrifa á umhverfið þar sem 

efnishyggja og hagvöxtur eru meginmarkmið.5  

                                                
1 Neil Carter, The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007), 1-2. 
2 Sama heimild, 1-12. 
3 Ynestra King, „Healing the Wounds: Feminism, Ecology, and the Nature/Culture Dualism,“ í 
Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism, ritstj. Irene Diamond og Gloria Feman 
Orenstein, (San Fransisco: Sierra Club books, 1990), 108. 
4 Neil Carter, 2007, 2-4. 
5 Sama heimild, 1-12. 
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Erfiðara er að finna lausnir á vandanum þar sem jarðarbúum fjölgar gífurlega með 

hverju árinu og sífellt fleiri hafa efni á lífstíl sem hefur eyðileggjandi áhrif á 

umhverfið.6 Mismunandi menningar heimsins renna saman í eina og allt virðist stefna 

í þá átt að gera stjórnkerfi heimsins að stórri verksmiðju þar sem valdið kemur að ofan 

og borgararnir hlýða.7 Í nafni þróunaraðstoðar flytja vestrænu ríkin síðan út 

stjórnkerfislíkön sín til þróunarríkjanna sem virðast eiga að gera alla menningu sem 

líkasta bandarískri menningu, eins og hún henti öllum. En ef allir hefðu sama lífstíl og 

Vesturlandabúar væri vistkerfi jarðarinnar líklega hrunið, ekkert eftir af óspilltri 

náttúru og nýtanlegar auðlindir uppurnar.8  

 

Alþjóðasamstarf á sviði umhverfismála einkennist af átakalínu iðnríkjanna í norðri og 

þróunarríkjanna í suðri. Viðhorf þróunarríkjanna hefur einkennst af efnahagslegum 

áhyggjum en það getur verið kostnaðarsamt að bregðast við umhverfisvandamálum. 

Þau hafa litið á baráttuna gegn ósoneyðingu, loftslagsbreytingum, útrýmingu 

dýrategunda og skerðingu fjölbreytileika lífríkis sem vestræn málefni, en setja í 

forgang baráttu gegn jarðvegseyðingu, mengun vatns og lofts í grennd við þéttbýli og 

efnamengun. Iðnríkin líta hins vegar á þessi vandamál sem staðbundin vandamál og 

því sé alþjóðasamstarf ekki rétti vettvangurinn til að leita lausna. Fyrir flest 

þróunarríki eru það þó efnahagslegur vöxtur, atvinnumál og baráttan gegn fátækt sem 

eru ríkjandi málefni. Íbúar Vesturlanda bera samkvæmt þróunarríkjunum megin 

ábyrgð á umhverfishnignun, sökum neyslufreks lífstíls sem er ráðandi á 

Vesturlöndum og eiga því að bera mestan kostnað af lausnum umhverfisvandamála. 

Jafnvel þó iðnríkin samþykki að þau beri stóra sök í málinu og séu tilbúin í að gefa 

eitthvað eftir í skilyrðum til þróunarríkjanna, telja þau samt á ábyrgð allra að leysa 

umhverfisvandamál. Þessi átakalína á einnig við í jarðvegsmálum, en þróunarríkin, 

sem eru í mun meira mæli hrjáð af jarðvegseyðingu, þurftu að beita iðnríkin miklum 

þrýstingi til þess að það kæmi inn á borð alþjóðastofnana.9  

 
                                                
6 Sama heimild, 1-12. 
7 Matthías Eggertsson, „Umhverfisráðstefnan í Ríó,“ Búnaðarblað 88, nr. 15-16 (1992). 566-567. og 
Ynestra King, 1990, 109-110. 
8 Ynestra King, 1990, 109.   
Matthías Eggertsson, 1992, 566-567. 
9 Gareth Porter, Janet Welsh Brown og Pamela S. Chasek, Global Environmental Politics, 3. útg. 
(Boulder, Colorado: Westview Press, 2000), 178-182. 
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Jarðvegseyðing er einn allra stærsti umhverfisvandinn. En hana má að stórum hluta 

rekja til þess lífstíls sem maðurinn hefur þróað með sér. Eyðing jarðvegs veldur 

erfiðari skilyrðum fyrir jurtir og tré. Hún ýtir undir gróðurhúsaáhrif og kemur í veg 

fyrir að vatn geti bundist jafnvel í jarðveginn. Jarðvegseyðing gerir ræktun erfiðari ef 

það kemur ekki alveg í veg fyrir hana.10 Heilbrigður jarðvegur er ein af mikilvægustu 

auðlindum jarðar. Hann er nauðsynlegur nær öllum lífverum, undirstaða alls mannlífs, 

þróunar vitsmunalífs og menningar á jörðinni.11 Vegna sandfoks, jarðvegseyðingar, 

rányrkju og efnamengunar jarðvegs eru lífsskilyrði margra lífvera orðin erfiðari en oft 

áður, ef ekki ómöguleg. Þetta er gríðarlegt vandamál fyrir manninn sem treystir á 

jarðveginn til þess að geta ræktað matvæli, til þess að binda vatn og jafnvel til þess að 

binda koltvísýring. Enda þótt við þekkjum ástæður vandamála og vitum að 

mannveran er þar helsti orsakavaldurinn, virðist erfitt að snúa þróuninni við.  

Jarðvegseyðing er farin að hafa töluverðar afleiðingar, sérstaklega í þróunarríkjunum. 

Jarðvegsvandinn sem framtíðarkynslóðir þurfa að berjast við verður þó mun stærri ef 

fram heldur sem horfir.12  

 

Hér á eftir verður kafað dýpra í þetta málefni og skoðað hversu mikið vandamál 

jarðvegseyðing er orðin í heiminum. Leitast verður við að svara því hvort Sameinuðu 

þjóðirnar hafi mótað einhverja stefnu til að stöðva eyðingu jarðvegs og hvaða lausnir 

henti best til þess að bregðast við þessu vandamáli. Einnig er spurt hvernig 

Íslendingar vinni með alþjóðastofnunum að málefnum á þessum sviðum.  

 

Til þess að svara spurningum um starf Sameinuðu þjóðanna á þessu sviði eru 

sérstaklega tekin dæmi frá Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) og Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun (UNCCD). Kenningar 

vistfemínista verða notaðar til þess að leiða okkur inn í efnið en þær byggja á því að 

kúgun manna á náttúrunni sé nátengd kúgun karla á konum, það er að segja drottnun 

karla yfir konum. Margir telja einmitt að viðhorf og meðferð mannfólks á jarðvegi 

byggist á viðlíka viðhorfum, þar sem maðurinn hefur hætt að líta á jarðveginn sem 
                                                
10 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, Jarðvegsrof á Íslandi (Reykjavík: Landgræðsla ríkisins og Rannsóknarstofnun 
landbúnaðarins, 1997), 21. 
11Björn Sigurbjörnsson, „Jarðvegseyðing - mesta ógn jarðarbúa,“ í Græðum Ísland: Landgræðslan 
1993-1994, ritsj. Andrési Arnalds, (Landgræðsla Ríkisins, 1994), 45. 
12Neil Carter, 2007. 1-12.  
Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -1,“ Bændablaðið 20, nr. 315 (2009): 17.  
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uppsprettu lífs en sér hann þess í stað sem tæki sem hann má nota og drottna yfir. Eins 

og stjórnkerfið allt hafa alþjóðastofnanir mótast af þessu viðhorfi og því er líklegt að 

stofnanir Sameinuðu þjóðanna geri það að sama skapi. Stefna þeirra í jarðvegsmálum 

verður skoðuð og reynt að varpa ljósi á hvort gagnrýni vistfemínista eigi þar við. Sagt 

verður frá mikilvægi jarðvegs, rót jarðvegseyðingar og afleiðingum jarðvegseyðingar. 

Mismunandi ræktunaraðferðir verða ræddar og mögulegar lausnir gegn 

jarðvegseyðingu verða skoðaðar og stiklað á stóru í sögu alþjóðasamstarfs Íslendinga 

á þessu sviði. 

 

Vistfemínismi 

Vistfemínismi eða umhverfisfemínismi, eins og hann er stundum nefndur,13 byggir á 

þeirri hugmynd að mikilvæg tengsl séu á milli þess annars vegar hvernig komið er 

fram við konur og hins vegar hvernig komið er fram við ómennska hluta náttúrunnar. 

Þessi tengsl orsakast af sameiginlegri sögu kúgunar feðraveldisins, stofnana þess og 

vestrænnrar menningar á bæði konum og náttúru. Vistfemínismi leggur áherslu á að 

náttúran og náttúruniðurníðsla séu femínísk málefni. Því eigi baráttan gegn kúgun 

náttúrunnar að vera baráttumál femínista, rétt eins og barátta gegn kúgun kvenna.  

 

Innan vistfemínisma eru mismunandi skoðanir á því hvernig þetta samspil er, enda eru 

til margar tegundir af vistfemínisma sem eiga rætur sínar í mismunandi tegundum 

femínisma. Þar má nefna sem dæmi: róttækan femínisma, marxískan femínisma, 

félagslegan femínisma, þriðja heims femínisma og menningarlegan femínisma. 

Vistfemínismi rekur hugmyndir sínar einnig til róttækrar vistfræði, eco-anarkisma og 

bioregionalisma.14 

 

                                                
13 Hrafnhildur Ragnarsdóttir, „Er vistfræðikreppa nútímans afleiðing feðraveldis og kapítalisma?“ 
Hugsandi:Vefrit um fræði og menningu í víðum skilningi (nóvember 2005). 
http://hugsandi.is/articles/er-vistfraedikreppa-nutimans-afleiding-fedraveldis-og-kapitalisma/ (sótt 24. 
mars 2010) 
14 Charlene Spretnak, „Hirstories and Mysteries: In the Beginning,“ í Reweaving the World: The 
Emergence of Ecofeminism, ritstj. Irene Diamond og Gloria Feman Orenstein, (San Fransisco: Sierra 
Club books, 1990), 5. 
Karen J. Warren, „Taking Empirical Data Seriously: An Ecofeminist Philosophical Perspective“ í 
Ecofeminism: Women, Culture, Nature, ritstj. Karen J. Warren og Nisvan Erkal (Bloomington: Indiana 
University press, 1997), 4. 
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Vistfemínistar benda á tilhneigingu til þess að tengja konur við náttúru og 

tilfinningasemi og karla við menningu og rökhugsun. Samfélag vestrænnar 

siðmenningar er byggt á þessari tvíhyggju.15 Í þessu samfélagi eru menning og rök 

tekin fram yfir náttúru og tilfinningasemi og því hefur það þótt eðlilegt að karlar og 

menning drottni yfir konum og náttúru. Vistfemínismi gagnrýnir allar tegundir 

drottnunar. Takmark hans er ekki aðeins að breyta því hverjir stjórna, heldur að breyta 

allri uppbyggingu stjórnkerfa heimsins.16 Bæði konur og karlar eiga að koma að 

uppbyggingu kerfisins, enginn á að drottna yfir öðrum, allir verða að fá að taka þátt.17  

 

Kenningin bendir því ekki einungis á tengsl milli kúgunar kvenna og beislunar 

náttúru, heldur einnig kúgunar á fólki frá þróunarríkjunum, fólki af öðrum 

kynstofnum en hvítum, fólki úr neðri stéttum samfélagsins, dýrum og í raun öllum 

sem eru kúgaðir af feðraveldinu.18 Það eru karlmenn, kynstofn hvítra, feður 

vestrænnrar heimspeki, tækni og drápsvéla sem vinna gegn fólki af öðrum kynþáttum, 

konum, hinu vinnandi fólki og dýrum á sama tíma og þeir ráðast gegn náttúrunni. 

Þess vegna verður að líta markmið femínista, náttúruverndarsinna, baráttuna gegn 

kynþáttahatri og baráttu frumbyggja sömu augum og heyja jafnframt sameiginlega 

baráttu.19  

 

Sumir vistfemínistar sjá tengingu kvenna og náttúru sem eðlislæga, það er að segja 

líffræðilega, en aðrir sjá hana sem félagslega, mótaða af samfélaginu. Tenginguna ætti 

að líta jákvæðum augum og hlúa að henni því hún getur nýst í baráttu gegn 

umhverfisvandamálum. 20 Kvenleg gildi eins og umhyggja, góðmennska og umönnun 

eru samkvæmt þeim líkleg til að stuðla að betri umgengni við náttúruna, hvort sem 

þau eru náttúruleg eða mótuð af umhverfinu. Því telja vistfemínistar að náttúrunni 

                                                
15 Charlene Spretnak, 1990, 5. 
16 Starhawk, „Power, Authority, and Mystery. Ecofeminism and Earth-based Spirityality,“ í Reweaving 
the World: The Emergence of Ecofeminism, ritstj. Irene Diamond og Gloria Feman Orenstein, (San 
Fransisco: Sierra Club books, 1990), 76.  
17 Judith Plant, „Searching for Common Ground: Ecofeminism and Bioregionalism,“ í Reweaving the 
World: The Emergence of Ecofeminism, ritstj. Irene Diamond og Gloria Feman Orenstein, (San 
Fransisco: Sierra Club books, 1990), 158. 
18 Karen J. Warren, 1997, 4. 
19 Starhawk, 1990,106-107. 
20 Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter og Esther Wangari, „Gender and Environment: A 
Feminist Political Evology Perspective,“ í Feminist Political Ecology: Global Issues and Local 
Experience, ritstj. Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter og Esther Wangari, (London og New 
York: Routledge, 1996), 3. 
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væri betur borgið ef allir, bæði konur og karlmenn, ræktuðu með sér þessi gildi.21 

 

Eitt af ráðandi öflum heimskerfisins á okkar dögum er kapítalismi þar sem áhersla á 

eiginhagsmuni, einkaeign og frjálsan markað er ríkjandi. Vistfemínistar telja að þau 

umhverfisspjöll sem maðurinn hefur unnið á jörðinni séu afleiðing hins kapítalíska 

feðraveldis.22 Þar víkja siðareglur, heilbrigði samfélagsins og heilbrigði vistkerfisins 

fyrir skammtímahagsmunum og skilvirkni.23 Þetta kerfi ýtir undir einsleitni 

menningarheima sem veldur að sama skapi einsleitni í framleiðsluaðferðum heimsins. 

Þetta hefur síðan alvarleg áhrif á viðkvæman stöðugleika vistkerfisins sem byggist á 

flóknu og fjölbreytilegu samspili lífvera. Kapítalismi er háður stækkandi markaði og 

hagkerfi. Því meira sem er keypt og selt þeim mun sterkari er kapítalisminn. Þessi 

grundvöllur kapítalisma veldur því að sífellt hraðar er gengið á náttúruna og auðlindir 

hennar. Hann lítur á jörðina sem tæki sem maðurinn á að drottna yfir og notfæra sér í 

sína eigin þágu. Þar ráða tækni, vísindi og rökhugsun ferðinni sem veldur 

kerfisbundinni einsleitni í menningu og vistkerfum heimsins.24 Vistkerfi eru gerð 

einsleitari til þess að auðveldara sé fyrir mannfólkið að beisla þau en það getur haft 

slæmar afleiðingar í för með sér. Ein lítil breyting getur haft keðjuverkandi áhrif á 

aðra hluta náttúrunnar og valdið eyðileggingu sem ómögulegt er að sjá fyrir.25  

 

Vistfemínistar hafna því með öllu að maðurinn hafi rétt á því að eyðileggja viðkvæmt 

jafnvægi vistkerfa jarðarinnar sem eiga mörg hver mun lengri sögu en mannkynið. 

Þeim blöskrar að sjá græðgi og fáfræði leiðtoga stjórnkerfisins, sem þær segja vera 

afkvæmi feðraveldisins.26 Vistfemínistar telja að stjórnkerfi heimsins leiði til 

tortímingar á mannkyni sem og öðrum lífverum jarðar vegna vanþekkingar, 

blekkinga, hræðslu og græðgi. Þær halda því fram að gildismat margra einstaklinga 

hafi mótast af þessu kerfi og því sé þeim ekki treystandi til þess að taka ákvarðanir 

sem snerta framtíð jarðarinnar. Stjórnkerfi heimsins, eins og það hefur verið mótað, 

hefur tilhneigingu til að taka rangar ákvarðanir. Til dæmis samþykkti það 

                                                
21 Neil Carter, 2007, 73. 
22 Charlene Spretnak, „Hirstories and Mysteries: In the Beginning,“ í Reweaving the World: The 
Emergence of Ecofeminism, ritstj. Irene Diamond og Gloria Feman Orenstein, (San Fransisco: Sierra 
Club books, 1990), 5. 
23 Sama heimild, 10. 
24 Ynestra King, 1990, 108. 
25 Sama heimild 109. 
26 Charlene Spretnak, 1990, 10-11. 
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uppbyggingu kjarnaorkuvera án þess að hafa hugmynd um hvernig ætti að losna við 

úrganginn. Einstaklingar mótaðir af kerfinu samþykktu eyðileggingu á mörgum af 

helstu náttúruperlum heims, jafnvel þó þeir hafi ekki vitað hvort aftur yrði snúið. Þeir 

styðja ósjálfbæran hátæknilandbúnað, sem drifinn er áfram af jarðefnaeldsneyti og 

eyðir meiri orku en fæst úr sjálfri uppskerunni, samþykkja ræktunaraðferðir sem gera 

jarðveginn næringarsnauðan og óhagstæðan til ræktunar. Þeir hvetja þegna sína til að 

borða matvörur fullar af hormónum og eitri. (Slíkt þekktist varla fyrir fyrri 

heimsstyrjöldina). Einhverjir hafa kastað því fram að leiðtogar stjórnkerfisins hegði 

sér svona vegna þess að þeir séu vanir því að „mamma“ komi og taki til eftir þá. Það 

getur stundum litið út eins og þetta fólk líti á náttúruna sem óvin sinn, afl sem þurfi að 

berjast við og beisla. Heimildamyndin How to save the world bendir á áhugaverðan 

punkt sem sýnir á áhrifaríkan hátt hvernig samband náttúru og manna er orðið. 

Myndin segir frá því að í lok seinni heimsstyrjaldarinnar hafi efnavopnaframleiðendur 

og hervélaverksmiðjur haft umframframleiðslugetu, þar sem markaður fyrir stríðstól 

var ekki lengur til staðar. Umframframleiðslugetan var í kjölfarið nýtt í véla- og 

efnaframleiðslu fyrir landbúnað. Efnum, sem voru þróuð í stríði til að granda óvinum, 

var snúið gegn náttúrunni.27  

 

Vistfemínistar eru margir sammála um að leiðtogar stjórnkerfa hegði sér svona 

einungis vegna þess að þeir vita ekki betur. Ómögulegt er fyrir jafn einsleitan hóp og 

myndar stjórnkerfið að vita hvað öllum er fyrir bestu. Fleiri verða að taka þátt í 

ákvarðanatöku eigi ákvarðanirnar að vera sem réttastar.28 

 

Kúgun á náttúrunni er nátengd kúgun á fólki. Vistfemínistar telja það forgangsatriði 

að breyta þessu. Það er hins vegar til lítils að frelsa fólk frá kúgun ef jörðin er orðin of 

spillt til að geta viðhaldið lífi þessara frjálsu einstaklinga. Eins er lítil ástæða til þess 

að bjarga jörðinni ef við útrýmum lífinu sem á henni er, lífi okkar mannfólksins sem 

og lífi annarra lífvera.29 Vistfemínistar telja að nú sé nauðsynlegt að fá nýja 

heimspekilega sýn á veröldina og samfélag mannsins, það er sýn, sem horfir á 

hagsmuni mannsins sem samtvinnaða hagsmunum náttúrunnar og byggir hvorki á 
                                                
27 One Man, One Cow, One Planet: How to save the world, heimildamynd um búnaðarbyltinguna á 
Indlandi og mann með það að markmiði að bjarga heiminum, leikstýrt af Thomas Burstyn, (Cloud 
South Films NZ: 2006) mín.1:50-3:00. 
28 Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter og Esther Wangari, 1996, 3-10. 
29 Ynestra King, 1990, 121. 
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feðraveldinu né efnishyggjunni. Feðraveldið, hvort sem það birtist í mynd karla, 

kvenna, hvíta kynstofnsins, iðnríkjanna eða annarra hefur að undanförnu tekið 

ákvarðanir fyrir alla sem hafa leitt til gallaðs kerfis. Með breyttu stjórnskipulagi, sem 

byggist á umhyggju fyrir einstaklingum, tegundum, vistkerfum og lífhvolfinu öllu, 

skipulagi sem hafnar allri kúgun, getum við mótað betra samfélag. Þetta er heimssýn 

sem margar aðrar stefnur deila með vistfemínistum.30  

 

Vistfemínismi bendir á að mannveran hafi aðskilið sig frá náttúrunni og hætt að líta á 

hana sem uppsprettu lífs, umhverfis og menningar mannsins. Þess í stað er litið á 

náttúruna sem auðlind sem maðurinn má móta og nota á hvern þann hátt sem honum 

hugnast. En mannveran er hluti af náttúrunni, komin af náttúrunni og án náttúrunnar 

væri hún ekki til. Samfélag mannanna verður að finna þessi tengsl á ný og breyta 

meðferð sinni á náttúrunni ætli það ekki að tortíma sjálfu sér og stórum hluta 

náttúrunnar í leiðinni.31  

 

Flestir vistfemínistar líta svo á að konur séu ekki endilega „nær“ náttúrunni en karlar. 

Bæði kynin lifa og hrærast í náttúrunni og eru af henni komin. En svo virðist sem 

karlar þurfi að færa sig frá náttúrunni til þess að teljast karlmannlegir. Vistfemínistar 

rannsaka stjórnmálalegar afleiðingar sem þessi menningarlegi munur kynjanna hefur í 

för með sér. Vistfemínismi er heldur ekki einskorðaður við konur, jafnvel þótt það séu 

konur sem aðhyllast stefnuna í mestum mæli.32 

 

Innblástur vistfemínisma er fenginn úr reynsluheimi vistfemínistanna sjálfra. Það er 

að segja, reynsluheimi þeirra sem hafa verið kúguð af feðraveldinu, hvort sem það eru 

konur, fátækir eða aðrir. Vistfemínistar hafa mismunandi ástæður fyrir því að ganga 

til liðs við þessa hugmyndafræði, en Charlene Spretnak tekur fram að það sé ekki 

hægt að segja að þær laðist að umhverfisvernd einungis af því að þær séu konur. 

Margar konur hafi lítinn áhuga á umhverfisvernd, hafa lífsstíl sem ekki er 

umhverfisvænn og verji jafnvel þær gerðir mannlífs sem valda eyðileggingu á 

                                                
30 Charlene Spretnak, 1990, 10-11.  
Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter og Esther Wangari, 1996, 4-19. 
31Vandana Shiva, „The seed and the earth: the colonization of regeneration,“ Canadian  
Woman Studies 13, 3 (apríl, 1994) 
32 Ariel Salleh, Ecofeminism as Politics: Nature, Marx and the postmodern (London: Zed Books, 
1993), 13. 
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náttúrunni. Hún segir að þessar konur séu nokkurs konar verðir feðraveldisins og 

mannhverfs gildismats (e. anthropocentric value) sem er einmitt það sem þær eru 

aldar upp til þess að vera.33  

 

Mikilvægi jarðvegs 

 Jarðvegur og menning 

Segja má að frjótt land sé undirstaða velferðar.34 Án jarðvegs þrífst ekkert mannlíf á 

jörðinni. Björn Sigurbjörnsson grasafræðingur gengur jafnvel svo langt að segja að 

jarðvegseyðing hafi orðið til þess að heilu heimsveldin hafi liðið undir lok.35 

Menningarsamfélög nærast á því sem jörðin gefur af sér og þeim hnignar ef gengið er 

of nærri gæðum hennar. Hann kennir jarðvegseyðingu um fall Mayamenningarinnar 

og hnignun Rómaveldisins en Norður-Afríka, sem var matarkista Rómverja, er nú 

eyðimörk ein. Hann bendir á hvernig rányrkja hefur valdið eyðimerkurmyndun í 

Norður-Kína sem áður var vagga kínverskrar menningar. Einnig nefnir hann að 

fjölmennar byggðir, blómlegur landbúnaður og menningarsetur hafi áður verið þar 

sem eyðimerkurnar Sahara, Sínaí, Negev og Gobí eru núna, og svo mætti lengi telja. 

Þó ekki sé víst að jarðvegseyðing sé meginástæðan fyrir brotthvarfi allra þessara 

menningarheima er ljóst að hún hefur verið stór hluti af vandamálinu. Heilbrigður 

jarðvegur skapar grundvöll fyrir blómlegan landbúnað, akuryrkju og búfjárhald. Þetta 

er undirstaða menningarsamfélaga og því er hægt að draga þá ályktun að án 

ræktanlegs jarðvegs sé ómögulegt að byggja blómlega menningarheima, nema öll 

matvæli og vatn séu aðflutt, en það kostar mikla orku.36 Mannkynssagan geymir því 

ótal dæmi um hræðilegar afleiðingar jarðvegseyðingar og þar er Íslandssagan ekki 

undanskilin.37  

Eyðing jarðvegs og eyðimerkurmyndun veldur matvælaskorti og skerðingu á 

lífsviðurværi fólks með keðjuverkandi áhrifum sem valda fátækt, næringarskorti og 

sulti. Þetta getur valdið því að fólk neyðist til þess að grípa til sinna ráða ætli það að 
                                                
33 Charlene Spretnak, 1990, 4. 
34 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -2,“ Bændablaðið 21, nr. 316 (2009): 17. 
35 Björn Sigurbjörnsson, 1994, 46-49. 
36 Sama heimild, 47. 
37 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 21-24. 
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komast af, sem aftur eykur hættu á að fólk brjóti af sér eða sé tilbúið til þess að heyja 

stríð. Það er líka beinn efnahagslegur kostnaður af þessu vandamáli. Til að mynda 

telur UNEP (Umhverfisprógram Sameinuðu þjóðanna) að beint fjárhagslegt tap 

sökum eyðimerkurmyndunar sé um 42 milljarðar Bandaríkjadala á ári, en þá er óbeinn 

kostnaður ekki talinn með.38  

 

 Jarðvegur og vatn 

Vegna eiginleika jarðvegs til þess að geyma vatn, felur jarðvegseyðing í sér auknar 

líkur á vatnsskorti. Jarðvegur getur gleypt mikið magn vatns í regntíð, hreinsað það og 

miðlað því síðan til gróðurs. Tap á jarðvegsögnum, sem færast úr stað með vatni og 

vindum, veldur tapi á rakaheldu og ræktanlegu landi sem leiðir til skerðingar á 

fjölbreytileika lífríkis. Þegar eiginleika jarðvegs til þess að varðveita vatn nýtur ekki 

við rennur vatnið burt sem veldur enn fremur auknum líkum á flóðum í ám og 

mengun vatns.39 Rakur jarðvegur stuðlar að góðum skilyrðum fyrir gróður og lífríkið í 

kring. Skortur á vatni leiðir til uppþornunar jarðvegs sem leiðir síðan til jarðvegsrofs. 

Notkun vatns er víða margfalt meiri en endurnýjun þess vatnsforða sem safnast hefur 

saman í jarðlögunum. Þar að auki leiða loftslagsbreytingarnar til bráðnunar jökla og 

tilfærslu loftslagsbelta sem gerir það að verkum að stór hluti þeirra áa og 

vatnsuppspretta, sem maðurinn treystir núna á, munu þorna upp. Þetta hefur síðan þau 

áhrif að jarðvegseyðing verður enn meiri en áður og uppskerubrestur ágerist.40 

  

 Lífríki jarðvegs 

Lífið á jörðinni er háð þunnu lagi af jarðvegi sem er uppspretta næringarefna fyrir 

plöntur, skóga, menn og dýr. Án þess getum við ekki lifað af. Ef við förum illa með 

jarðveginn getur hann horfið á örskömmum tíma en það getur tekið heila eilífð að 

byggja hann upp aftur.41 

                                                
38 Lorraine M. Elliott, The global politics of the environment (Basingstoke: Macmillan, 1998), 90. 
39 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 22.  
Lorraine M. Elliott, 1998, 90. 
40 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -3,“ Bændablaðið 1, nr. 318 (2010): 18. 
41 UNCCD. „United Nations Convention To Combat Desertification.“ United Nations. 
http://www.unccd.int/convention/menu/about/ (sótt 5. mars 2010) 
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Með því að eyðileggja eða spilla jarðvegi erum við að gera lífríkið, sem á honum 

þrífst, einhæfara. Fjölbreytileiki lífs hefur margþætt gildi sem oft er erfitt að sjá fyrir 

og því erfitt að sjá hverjar afleiðingarnar munu verða. Ef við horfum á það út frá 

nytjahyggjunni má benda á lyfja- og læknisfræðilega nytsemi plantna. Ýmsar af þeim 

plöntum, sem hverfa vegna eyðingar eða spillingar jarðvegs, geta skapað lækninguna 

við sjúkdómum sem ekki hafa fundist lyf við enn þá. Eins geta þessar plöntur hentað 

til landbúnaðar eða haft eitthvert nytjagildi fyrir framtíðarkynslóðir sem við vitum 

ekki hvert er í dag. Það má einnig horfa á mikilvægi jarðvegsins og lífríkisins sem af 

honum vex út frá gildi hans í sjálfu sér (e. intrinsic value), það er að segja að mold og 

plöntur geta haft gildi án þess að það þurfi að hugsa það út frá manninum. Þeir sem 

aðhyllast þær hugmyndir vilja að allt lífríki njóti virðingar fyrir það sem það er í sjálfu 

sér en ekki fyrir hvað það getur gert fyrir manninn. Síðast, en ekki síst, er erfitt að sjá 

fyrir hvaða gildi jarðvegur í ákveðinni mynd hefur fyrir lífríkið allt. Ef einn hlekkur er 

fjarlægður, eitt sníkjudýr, jurt eða hvað eina, sem gerir okkur erfitt fyrir við að stjórna 

náttúrunni, getur það haft keðjuverkandi áhrif sem skaðar marga aðra hluti 

vistkerfisins og getur jafnvel orðið til þess að það hrynur gjörsamlega.42  

 

Jarðvegseyðing 

Jarðvegur er vistkerfi eða lífheimur sem er hlekkur í hringrás næringarefna. Hann er 

lengi að myndast og getur verið annaðhvort rýr og fátækur eða frjór og ríkur af lífi. 

Hugtakið jarðvegseyðing er tiltölulega víðfeðmt og felur í sér jarðvegsrof, söltun, 

þurrk og önnur ferli sem valda því að eiginleikar jarðvegs verða þannig að 

vaxtarmöguleikar gróðurs hafa af miklu leyti tapast.43  

 

 Ástand jarðvegs 

Tæplega þrír fjórðu hlutar yfirborðs jarðar eru þaktir vatni og sjó eða 71%. Sá 

fjórðungur sem upp úr stendur er að stórum hluta þakinn borgum, vegum, ís eða 

                                                
42 Lorraine M. Elliott, 1998, 83. 
43 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 18.  
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eyðimörkum.44 Samkvæmt matvælastofnun SÞ eru aðeins 11% lands í heiminum 

hentug til landbúnaðar, önnur svæði eru annaðhvort of þurr, blaut, grunn, eða 

efnafræðilega óhentug. Samkvæmt svörtustu spám gætu 75% þessa lands eyðilagst á 

næstu árum.45 Tölur um jarðvegsrof eru hins vegar mjög á reiki þar sem skortur er á 

samræmdum mælingum.  

 

Að jafnaði minnkar ræktanlegt land um einn hektara á hverjum 8 sekúndum. Á sama 

tíma fjölgar fólki í heiminum um 20 manns. Frá árinu 1900 hefur íbúafjöldi farið úr 

1,6 í 6,8 milljarða og bendir margt til þess að talan verði orðin 9-10 milljarðar árið 

2050.46 Ræktanlegt land á hvern íbúa minnkar því töluvert hratt og Sameinuðu 

þjóðirnar telja að lífsafkomu um 900 milljóna manna stafi ógn af jarðvegseyðingu. 47 

Með hækkandi hitastigi er hætt við því að þessi þróun verði enn hraðari sökum 

aukinnar flóðahættu og stór svæði munu fara undir sjó þegar yfirborð sjávar hækkar 

við bráðnun jökla. Eins er hætt við því að þessu fylgi miklir þurrkar sem munu valda 

því að ræktanlegt land þornar upp. 48 Þetta ástand verður til þess að margir þurfa að 

flýja land, bæði menn og skepnur.49  

 

 Fæðuöryggi 

Mannfjöldaþróun verður síðan til þess að fleiri munna þarf að metta og því þarf stærri 

landsvæði undir ræktun en áður. Jafnframt hefur aukin hagsæld breytt matarvenjum 

fólks og orðið til þess að hundruð milljóna borða próteinríkari mat, svo sem kjöt, í 

mun meira mæli en áður. Framleiðsla á kjöti krefst mikillar ræktunar á fóðri sem aftur 

krefst mikillar orku og vatns sem annars gæti farið beint í ræktun matvæla. Stöðugt 

fleiri bætast í þann hóp sem velja þennan lífstíl. Þar að auki leggur framleiðsla lífræns 

eldsneytis mikið ræktarland undir sig. Eftirspurn eftir lífrænum orkugjöfum úr sykri, 

maís, sojabaunum og fleiri tegundum eykst með hverjum deginum sem líður. Undir 

                                                
44 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -3,“ 2010,18. 
45 Björn Sigurbjörnsson, 1994, 48. 
46 M. Altieri,  „Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty,“ Monthly Review 61, nr. 3 (2009) 
http://www.proquest.com/ (sótt 9. mars 2010) 
47 Sama heimild. 
48Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 21. 
49 M. Altieri, 2010. 
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það þarf stór landsvæði sem annars væri hægt að nýta í matvælarækt.50 

 

Til þess að tryggja hag íbúa sinna hafa ríki og stórfyrirtæki keypt og leigt ræktanlegt 

land í stórum stíl. Þetta bitnar á fæðuöryggi hinna fátækari því oftar en ekki eru það 

jarðir í hinum fátækari ríkjum sem eru keyptar. Þessi þróun, sem stundum hefur verið 

nefnd hinir nýju nýlendutímar, getur vart talist af hinu góða.51 Það er hluti af eðli 

manna og ríkja að leitast við að tryggja stöðu sína. Yfirleitt gerist það á friðsamlegan 

hátt en þegar verst lætur getur komið til þess að beitt sé valdi og kúgun. Hættan á því 

að matur sé notaður sem vopn verður stöðugt meiri og margir spá því að ágreiningur 

um ræktarland og vatn verði aðalorsök stríðsátaka í framtíðinni. Ríki, sem eru ekki 

sjálfum sér næg með matvæli, geta lent í því að önnur ríki komi í veg fyrir að þau geti 

flutt til sín matvæli sem þau þurfa á að halda. Þetta gerðist þegar Litháen lýsti yfir 

sjálfstæði sínu árið 1990. Sovétríkin beittu því vopni að stöðva fluting matvæla og 

orku til landsins. Fyrir þessu urðu Litháar að beygja sig. Þess vegna er heilbrigður og 

næringarríkur jarðvegur sannarlega verðmæt auðlind. Til þess að vera laus við þessa 

ógnun ættu öll ríki að leitast við að viðhalda og byggja upp slíkar auðlindir. 

Öryggiskrafa hverrar sjálfstæðrar þjóðar ætti samkvæmt þessu að vera sú að þær geti 

verið sjálfri sér nógar um matvæli að svo miklu leyti sem náttúran leyfir.52  

 

Gróðurlaust land er viðkvæmt fyrir jarðvegseyðingu, þar sem vatn og vindar eiga 

greiða leið að yfirborðinu og geta hrifið jarðveginn með sér á örskammri stundu. 

Gróður, sem þekur landið, verndar það gegn jarðvegseyðingu. Við náttúrulegar 

aðstæður er ákveðið jafnvægi rofaafla og jarðvegsmyndunar. Eftir að maðurinn hóf að 

nýta jarðveg til ræktunar raskaðist þetta jafnvægi og því verður jarðvegseyðing og 

eyðimerkurmyndun sífellt stærra vandamál.53  

 

 Hvers vegna eyðist jarðvegur? 

Undirliggjandi ástæður landeyðingar geta verið bæði félagslegar og fjárhagslegar. 

                                                
50 Sama heimild 1-12. 
51 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 21. 
52 Matthías Eggertsson, „Öryggi í öflun matvæla,“ Freyr 86 (1990): 924. 
53 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 21-25. 
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Fátækt, mikill fólksfjöldi og ójöfn skipting lands geta haft slæm áhrif þar sem meiri 

líkur eru á ofnýtingu. Sömuleiðis er töluvert um nútímatæknivæðingu sem verður til 

þess að bændur hætta að rækta á hefðbundinn máta. Einnig aðhyllast stjórnvöld 

fátækari landa oft stefnu sem hvetur til þess að ræktaðar séu útflutningsvænar vörur til 

þess að borga upp erlendar skuldir. Slíkt ýtir enn frekar undir matvælaskort þeirra og 

tekur frá þeim mikilvægt ræktarland sem þau hefðu annars geta notað í eigin þágu.54 

Út frá vistfemínisma væri hægt að líta á þetta sem dæmi um drottnun og kúgun 

feðraveldisins þar sem iðnríkin kúga þróunarríkin með því að skuldsetja þau og neyða 

þau til að fylgja sínu kerfi.  

 

Það eru margar mismunandi ástæður fyrir því að jarðvegseyðing er jafn mikil og raun 

ber vitni. Til dæmis breytileg notkun á landi, þar með talin rányrkja, ofrækt, ræktun 

óhentugra tegunda, mikil notkun áburðar og eiturs, ofbeit búfjár og mengun. Einnig 

má nefna loftslagsbreytingar, bæði þær sem verða af mannavöldum og þær sem eiga 

sér náttúrulegar orsakir.55 Landnýtingin er ósjálfbær og því er hraði jarðvegsrofs víða 

um heim það mikill að fæðuframleiðslu og margþættri þjónustu vistkerfa er verulega 

ógnað.56 Einnig er hungursneyð gríðarlega stórt vandamál og á degi hverjum fjölgar 

þeim sem deyja úr hungri. Það er ljóst að eitthvað þarf að gera til þess að stöðva þessa 

þróun. Undanfarin ár hefur verið farin sú leið að ryðja skóga og auka áveitu, 

áburðargjöf og kynbætur á plöntum til þess að mæta aukinni matvælaþörf. Þá er í raun 

bara verið að bregðast við ástandinu í stað þess að ráðast að rót vandans, sjálfa 

jarðvegseyðinguna. Jarðvegsrof ógnar því lífi mörg hundruð milljóna manna. Einnig 

minnka stöðugt möguleikarnir á því að stækka ræktarland á sama tíma og vatn er 

orðið af skornum skammti.57  

 

Vandinn er einna mestur í Afríku þar sem áætlað er að 31% beitilands og 72% 

ræktarlands stafi hætta af jarðvegseyðingu. Þetta orsakast af veðurfari, erfiðu 

stjórnarfari, mikilli fólksfjölgun, vatnsskorti, en ofnýting lands veldur samt sem áður 

mestu. Þar bera iðnríki Vesturlanda og fjölþjóðleg stórfyrirtæki mikla ábyrgð.58  

                                                
54 Lorraine M. Elliott, 1998, 89-91. 
55 Sama heimild, 90. 
56 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -3,“ 2010,18. 
57 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -2,“ 2009, 17.  
Lorraine M. Elliott, 1998, 90-95. 
58 U. B. Lindström,  „Blikur á lofti um framtíð Afríku,“ Bændablaðið 20, nr. 315 (2009): 16. 
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Enn er verið að ryðja skóga og breyta þeim í ræktarland.59 Skógarhögg leiðir hins 

vegar til jarðvegseyðingar, þar sem rætur trjáa og trén sjálf vernda jarðveginn fyrir 

utanaðkomandi áhrifum vinda og vatns. Talið er að eyðing skóga í þeim tilgangi að 

stækka beitilönd sé aðalástæða skógaeyðingar eða um 96%. Á tímabilinu 1990-2001 

mátti rekja 80% af skógareyðingu á Amazonsvæðinu í Brasilíu til þess að beitarlönd 

nautgripa voru stækkuð. 

 

Skógareyðing hefur bæði félagslegar og fjárhagslegar afleiðingar. Hún veldur því að 

margir skógarbúar eða fólk, sem býr í nágrenni við skóga, missir heimili sín, 

mataruppsprettu og atvinnu. Skógarnir varðveita jarðveginn, viðhalda líffræðilegum 

fjölbreytileika, hafa góð áhrif á vatnsmiðlun og mynda hringrás fyrir næringarefnin. 

Þeir taka einnig til sín mikið af koltvísýringi úr andrúmsloftinu en það dregur úr 

gróðurhúsaáhrifum. Hins vegar losnar koltvísýringur þegar skógar eru höggnir og 

einnig við skógarelda og rotnun skóganna.60 Sú gífurlega skógareyðing sem hefur átt 

sér stað síðari ár veldur því vítahring samofinna vandamála, gríðarlegu jarðvegsrofi, 

skorti á hreinu vatni og enn frekari breytingum á loftslagi jarðarinnar.61 

 

Ráðandi aðferðir 

Mikið alþjóðlegt samstarf er um jarðvegsmál, meðal annars í gegnum stofnanir 

Alþjóðabankans og Sameinuðu þjóðanna en árangurinn er misjafn. Þróunarlönd saka 

iðnríkin oft um að taka efnahagslega hagsmuni fram yfir umhverfislega hagsmuni. 

Þau hafa enn fremur gagnrýnt iðnríkin fyrir að horfa ekki á það sem skiptir staðbundin 

samfélög máli og að hagsmunir stórfyrirtækja iðnríkjanna séu látnir ganga fyrir. 

Ákvarðanir eru jafnvel teknar um nærumhverfi staðbundinna samfélaga án þess að 

þau fái nokkuð til málanna að leggja. Þrátt fyrir það benda margir fræðimenn á að 

mörgum staðbundnum samfélögum gangi betur en öðrum að umgangast náttúruna á 

sjálfbæran hátt.62 Vandana Shiva, prófessor við Research Foundation for Science, 

                                                
59 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -3,“ 2010,18. 
60 Lorraine M. Elliott, 1998, 84. 
61 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -3,“ 2010,18. 
62 Lorraine M. Elliott, 1998, 10-16. 



21 

Technology and Ecology í Nýju-Delí á Indlandi, bendir á að þessi yfirgangur geti 

jafnvel orðið til þess að staðbundin þekking hverfi vegna yfirgnæfandi útbreiðslu 

vestrænnrar þekkingar. Hún segir hnignun þjóðlegrar þekkingar eiga sér stað á 

mörgum sviðum. Talað er um hina vestrænu þekkingu sem hina einu vísindalegu og 

látið eins og staðbundin þekking sé ekki til eða sé ólögmæt. Litið er svo á að vestræn 

þekking sé sú eina rétta en raunin er að sú þekking byggist oft á fornri þekkingu 

staðbundinna samfélaga sem hefur verið valin eftir því hversu vel hún hentar 

vestrænum gildum og markaðskerfum. Hvaða leið er valin hefur meira að gera með 

völd og minna með hvaða leið er hentug náttúrunni og einstaklingum úr öllum 

samfélögum heimsins. 63 

  

Litið er á hina vestrænu þekkingu sem svo að hún sé æðri annarri þekkingu. Samt sem 

áður hefur sagan sýnt okkur að vestræn kerfi þekkingar eru blind fyrir öðrum 

mögulegum lausnum, jafnvel þótt þau séu í mörgum tilfellum betri. Fólk er farið að 

fylgja stimplinum „vísindalegt“ í blindni eins og hann tákni eitthvað heilagt. Um leið 

og það er manneskja í hvítum slopp sem segir okkur að einhver leið sé vísindalega 

best, fylgjum við því í blindni. Með þessu býr hið vestræna kerfi til einokun sem 

útilokar alla aðra þekkingu. Það á ekki að leggja mat á vestræna þekkingu heldur 

einungis samþykkja hana. Sandra Harding gengur jafnvel svo langt að halda því fram 

að hvorki guð né nokkur hefð hafi þann trúverðugleika sem vísindaleg skynsemi hefur 

í nútíma heimi.64 

 

Hin ráðandi, vestræna þekking hefur til að mynda tilhneigingu til þess að skipta 

„vísindalegri“ skógrækt og „vísindalegri“ matvælarækt landbúnaðar niður á tvö 

svæði, ótengd hvert öðru. Út frá vistfræðilegum sjónarmiðum er mun heilbrigðara að 

sameina þetta tvennt. Staðbundin samfélög hafa frekar tilhneigingu til þess að horfa á 

skóginn og akurinn sem vistræna heild. Einhverjir safna þá mat úr skóginum, meðan 

aðrir stunda landrækt í nágrenni við skóginn. Ef akurinn er nálægt skóginum ýtir 

frjósemi skógarins undir frjósemi jarðvegsins, með öllum þeim næringarefnum sem úr 

skóginum koma. Þetta gerir jarðveginn mun gjöfulli og hentugri til matvælaræktar. 

Hin vísindalega aðferð skógræktar slítur skógrækt frá matvælaframleiðslu og lítur á 

                                                
63Vandana Shiva, Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology (London: 
Zed Books, 1993), 10-13. 
64Sama heimild,10-13. 
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skóginn sem uppsprettu timburs og einskis annars. Litið er fram hjá þekkingu og 

kunnáttu sem staðbundin samfélög búa yfir um það hvernig megi nýta skóginn á 

sjálfbæran hátt. Þessi þekking er gerð gagnslaus með því að eyðileggja fjölbreytni 

vistkerfisins með vanrækslu og yfirgangi. Þetta verður að lokum til þess að þekkingin 

hverfur alveg, jarðvegurinn verður smátt og smátt næringarlaus og skógarnir missa 

getuna og þróttinn til þess að endurnýja sjálfa sig.65  

 

Til þess að koma í veg fyrir að gagnleg þekking hverfi er mikilvægt fyrir staðbundin 

samfélög og ríki að berjast gegn þeirri þróun að erlend stórfyrirtæki taki yfir 

framleiðslu sem þau sjálf geta staðið undir. Því verða þessi samfélög að halda áfram 

ræktun á hefðbundinn hátt. Ef þekkingin hverfur alveg, vegna þess að stórfyrirtæki 

hafa tekið yfir eða vegna þess að ódýrara er að kaupa vörurnar innfluttar verða 

samfélögin háðari öðrum. Þetta er hægt að nota gegn þeim með því að hækka 

vöruverð, með því að stöðva til þeirra innflutning og með því að flytja út alla vörur 

sem framleiddar eru í landinu, samanber umræðuna um mat sem vopn hér að ofan.66  

 

Litið er á gildi skóga út frá söluverði timburs en ekki út frá líffræðilegri fjölbreytni 

þeirra. Skógar, þar sem fólk gat áður nýtt sér hundruð plöntu- og dýrategunda sér til 

matar, hafa í mörgum tilfellum verið eyðilagðir að stórum hluta ef ekki að öllu leyti. 

Staðbundin skógarsamfélög, sem oft hafa lifað og þrifist í sama skógi öldum saman, 

hafa það að markmiði að viðhalda sjálfbærni og fjölbreytni í lífríki skógarins svo þau 

viðhaldi sjálfum sér. Markmið stórfyrirtækja er hins vegar að hámarka gróðann. Í stað 

þess að samfélög séu mótuð af skógum eru skógarnir nú mótaðir af fyrirtækjum. Hið 

ráðandi kerfi lítur á einsleitni sem kost, þar sem það auðveldar framleiðslu. 

Fjölbreytni og sjálfbærni er skipt út fyrir einsleitni og óendurnýjanlega auðlind. Þá fer 

timburrækt að líkjast námugreftri fremur en skógrækt. „Vísindalegar“ 

ræktunaraðferðir valda ekki einungis eyðileggingu á skógum, heldur líta þær oft fram 

hjá flóknu samhengi gróðurs, jarðvegs og vatns. Þær byggja á síauknum gróða og þar 

með vaxandi framleiðslu. Með því að horfa fram hjá þessu flókna samhengi og ganga 

á auðlindirnar á þennan hátt er jafnvægi vistkerfisins eyðilagt. Þá vinnur „vísindaleg“ 

skógrækt gegn efnahagslegri uppbyggingu staðbundinna samfélaga samhliða því sem 

                                                
65 Vandana Shiva, 1993,14-18. 
66 Matthías Eggertsson, 1990, 924. 
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hún eyðileggur jarðveginn fyrir framleiðslu sína til lengri tíma litið. Það má því segja 

að fyrirtæki vinni með þessum aðferðum gegn sínum eigin hagsmunum ef horft er 

lengra fram í tímann því án heilbrigðs jarðvegs geta fyrirtækin ekki haldið framleiðslu 

sinni áfram. Viðhorf hinna ráðandi afla eru farin að líta á „vísindalegu“, fábreyttu og 

beisluðu skógana sem eðlilega og náttúrulega skóga sem óeðlilega. Litið er á 

fjölbreytni sem illgresi og einsleitni sem eðlilega, þægilega og af hinu góða.67 

 

 Sjálfbærni 

Í hina „vísindalegu“ aðferð vantar að hugsað sé fyrir sjálfbærni. Sjálfbær landbúnaður 

byggir á endurnýtingu næringarefna í jarðveginum. Þá þarf að skila jarðveginum hluta 

af þeim næringarefnum sem komu frá honum með því að bera lífrænan áburð frá 

húsdýrum á svæðin. Að viðhalda hringrás næringarefnanna byggir á þessu. Þetta er 

tímalaus og nauðsynlegur hluti af sjálfbærri þróun. Framleiðslan, eins og hún er að 

stærstum hluta núna, byggist á því að fjarlægja allt sem ræktað er og selja á 

mörkuðum heimsins, engin næringarefni fara aftur í jarðveginn. Með því að rjúfa 

þessa hringrás er verið að þróa nýja sjúkdóma og búa til næringarsnauðan jarðveg sem 

að lokum getur orðið að eyðimörk.68 

 

Hugtakið sjálfbær þróun er orðið tískuhugtak sem er notað í ýmsu samhengi og túlkað 

á ýmsa vegu. Í núverandi kerfi geta ráðandi aðilar túlkað hvað felst í hugtakinu 

sjálfbær ræktun á þann hátt sem hentar þeim best. Shiva telur að þessi túlkun stangist 

yfirleitt algjörlega á við það sem raunin er í hinu líffræðilega kerfi. Með því að rækta 

einungis nýtanlegar tegundir, sem við fjarlægjum að öllu leyti frá jarðveginum án þess 

að skila nokkru til baka, munum við að lokum valda eyðileggingu jarðvegs og 

eyðingu vatns.69 

 

Shiva segir að hið ráðandi kerfi þekkingar ekki byggt á jafnrétti, sjálfbærni eða 

réttlæti. Hin ráðandi þekking truflar jafnvægi sem hefur myndast innan staðbundinna 

samfélaga og skiptir samfélagi manna í tvo hluta, þann sem hefur aðgang og þann sem 

                                                
67 Vandana Shiva, 1993, 18-23. 
68 Sama heimild, 57-58. 
Vandana Shiva, 1994. 
69 Vandana Shiva, 1993, 53. 
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hefur hann ekki.70 Kerfið byggir því á áframhaldandi nýlendustefnu en samkvæmt 

Shiva er það ekki einungis í þeim hefðbundna skilningi, þar sem iðnaðarríkin hafa 

hernumið þróunarríkin, heldur hefur lífið sjálft líka verið gert að nýlendu. Ef þetta 

breytist ekki telur hún að þessi nýlenduvæðing muni leiða vistkerfi jarðarinnar 

endanlega á glötunarbraut þar sem hringrás endurnýjunar hefur verið rofin með 

ófrjóum yrkjum og óendurnýjanlegri nýtingu okkar á auðlindum heimsins.71 

 

 Græna byltingin 

Með sömu neysluþróun og átt hefur sér stað undanfarin ár stöndum við frammi fyrir 

því að þurfa að framleiða meiri mat á næstu 40 árum en við höfum gert undanfarin 

500 ár. Þetta kann að virðast óyfirstíganlegt verkefni en við höfum áður þurft að 

bregðast við álíka áskorunum. Græna byltingin var svar við aukinni matvælaþörf 

heimsins á árunum 1943 fram á síðari hluta áttunda áratugarins. Þá var sambland af 

nýrri tækni, kynbótum, fjárfestingum og fleira á sviði landbúnaðar notað til þess að 

margfalda matvælaframleiðslu og mæta aukinni matvælaþörf í heiminum. 72 Þá var 

verulega stórum hluta af stofnum og afbrigðum þeirra jurta, sem þá voru ræktaðar, 

skipt út fyrir afbrigði sem gáfu af sér stærri uppskeru. Árangur byltingarinnar var sá 

að uppskeran jókst víða þrefalt eða fjórfalt.73  

 

Nú er aftur svo komið að stór hluti fólks í heiminum glímir við matvælaskort og því 

lítur út fyrir að við þurfum nýja lausn til þess að leysa vandann. Nú er minna af landi, 

vatni, orku og áburði til umráða á sama tíma og við þurfum að takmarka losun 

gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið svo það lítur út fyrir að við þurfum að fara 

nýja leið.74  

 

Margir telja að Græna byltingin hafi bjargað mörgum milljónum eða milljörðum 

mannslífa frá því að verða hungurmorða, þeirra á meðal er Norman Borlaug, sem 

margir nefna föður Grænu byltingarinnar. Hann taldi einnig að án hennar hefði þurft 

að fórna 1,2 milljörðum hektara af villtri náttúru til viðbótar við það sem nú hefur 

                                                
70 Vandana Shiva, 1993, 60. 
71 Vandana Shiva, 1994. 
72 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -1,“ 2009, 17. 
73 Matthías Eggertsson, ,,Hvað var græna byltingin? “ Bændablaðið 6, nr. 279 (apríl 2008). 
74 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -1,“ 2009, 17. 
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verið gert til þess að standa undir aukinni matvælaeftirspurn.75 Aðrir benda hins vegar 

á að komið hafi í ljós að hnattrænt séð hafi Græna byltingin reynst ósjálfbær. Hún hafi 

valdið miklum skemmdum á náttúrunni, valdið því að fjölbreytileiki lífs er orðinn 

minni en áður og litið fram hjá hefðbundinni þekkingu á því hvernig rækta megi 

landið á skynsamlegan hátt. Því vilja sumir álíta að það hafi ekki verið hinir fátæku og 

sveltandi sem nutu góðs af Grænu byltingunni, þeim hafi ekki fækkað. Það hafi verið 

hin ríku fjölþjóðlegu fyrirtæki sem hafi í raun hagnast á átakinu. Ríkari framleiðendur 

voru teknir fram yfir þá fátækari sem fyrir vikið var sökkt í dýpri skuldir. Aðferðir 

Grænu byltingarinnar eru ósjálfbærar og eyðileggja jarðveg, loft og vatn, því verður 

að finna nýjar lausnir.76 

 

Aðferð Grænu byltingarinnar hefur ekki einungis dregið úr fjölbreytileika fræja heldur 

líka eytt heilu tegundunum af nytjaplöntum, að sögn Shiva. Margar plöntutegundir og 

plöntuyrki hafa verið útilokaðar með hugmyndafræði Grænu byltingarinnar vegna 

þess að þær hafa verið sagðar frumstæðar eða lakari en aðrar. Einhverjir smábændur 

hafa neitað að hlusta á þessar staðhæfingar, þar á meðal eru margar konur sem halda 

áfram að rækta eitthvað af þessum „ónothæfu“ tegundum. Til að mynda hafa konur 

frá Garhwal á Indlandi haldið áfram að rækta manduna og konur frá Karnatka á 

Indlandi haldið áfram að rækta ragi þar sem þær vita að þetta eru næringarmiklar 

tegundir. Þetta gera þær þrátt fyrir margar tilraunir yfirvalda til þess að stjórna ræktun 

þeirra og fá fólk til þess að skipta um og rækta afurðir til útflutnings. Þessi 

útflutningur á að fara til þess að borga erlendar skuldir eða til þess að fá erlent 

fjármagn inn í landið. Ef plantan er ekki söluvænleg er algengt að hið ráðandi kerfi líti 

á hana sem illgresi.77 Frá vistfemínisku sjónarhorni er þetta skýrt dæmi um það 

hvernig hið kapítalíska kerfi leggur meiri áherslu á hinn frjálsa markað og hagsmuni 

fyrirtækja en hagsmuni almennings. Hér víkur heilbrigði samfélagsins og heilbrigði 

vistkerfisins fyrir skammtímahagsmunum og skilvirkni fyrirtækjanna. Á sama tíma er 

                                                
75 Áslaug Helgadóttir,  „Framboð á mat -  eru breytingar framundna? “(Erindi flutt á Háskólafundaröð: 
Ísland á alþjóðavettvangi - erindi og ávinningur 2007 – 2008, Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri, 
15. janúar 2007). http://www.utanrikisraduneyti.is/haskolafundarod/test/erindi/nr/4267 (sótt 21. apríl 
2010) 
76 Matthías Eggertsson, 2008. 
M. Altieri, 2010. 
Lorraine M. Elliott, 1998, 8-11. 
77 Vandana Shiva, 1993, 10-13. 
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ýtt undir einsleitni menningarheima og einsleitni á heimsmörkuðum.78 Þetta er líka 

dæmi um hvernig litið er á vestræna „vísindalega“ þekkingu sem æðri en aðra, í þessu 

tilfelli neita konurnar að samþykkja þessa kúgun yfirvaldsins og hins ráðandi kerfis.79 

 

Til þess að losna við „illgresið“ er ræktarland úðað með eitri og þar með er nytsömum 

plöntum oft eytt, bæði plöntum sem annars hefði mátt nýta til manneldis sem og 

plöntum sem viðhalda hringrás næringarefna í jarðveginum. Á sama tíma er hætt við 

að þessi tækni skapi sterkara „illgresi“ sem ómögulegt er að vinna á. Þetta ásamt 

einyrkjunaraðferðum og eiturefnanotkun grefur undan náttúrulegri frjósemi og 

náttúrulegri hæfni plantna til þess að vaxa og dafna. Nú þegar áburðarnámur eru að 

tæmast víðs vegar um heim verða áburðarfrek yrki matjurta gagnslaus. 80 

 

Uppskerukerfi myndast venjulega við víxlverkun jarðvegs, vatns og erfðaefnis. Í 

staðbundnum bændasamfélögum er þessi víxlverkun til dæmis oft á milli jarðvegs, 

vatns, búfénaðar og jurta. Landbúnaður Grænu byltingarinnar skiptir þessu sambandi 

út með sambandi fræja og efnaáburðar og lítur fram hjá samsetningu jarðvegsins. 

Hefðbundnar ræktunaraðferðir byggja á skiptirækt, þar sem margar tegundir eru 

ræktaðar til skiptis á ökrunum, en aðferðir Grænu byltingarinnar byggjast á því að 

rækta eina tegund sem oftast er erfðafræðilega einsleit. Aðferðirnar byggjast á 

keyptum erfðabreyttum fræjum, efnaáburði, skordýraeitri og jarðefnaeldsneyti. Þetta 

hámarkar uppskeruna en á sama tíma er litið fram hjá umhverfisáhrifunum og 

kostnaðinum sem þessu fylgir. Sömu næringarefnin eru fjarlægð úr jarðveginum ár 

eftir ár, þar til hann er orðinn ónýtanlegur.81 

 

Shiva segir að í raun virki þessi keyptu fræ yfirleitt verr en önnur ef áburðinn vantar. 

Munurinn á þeim og öðrum er að þau taka betur við áburði og vaxa þar af leiðandi 

hraðar. Áburður er samt af skornum skammti og því getur þetta ekki virkað til 

eilífðarnóns. Eins getur hann haft slæm áhrif á lífríkið í jarðveginum og þar með skert 

frjósemi hans.82 Mælingar sem sýna fram á að fræ Grænu byltingarinnar séu betri en 

                                                
78 Charlene Spretnak, 1990, 10. 
79 Vandana Shiva, 1993,10-13. 
80 Sama heimild, 24-26. 
81 Sama heimild, 38-42. 
82 PSRAST, „Genetically Engineered Crops - A Threat to Soil Fertility?“ Ritstj. Jaan Suurkula, 
(Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology: 2007)  
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önnur, líta fram hjá því að hefðbundnar ræktunaraðferðir nýta það, sem afgangs 

verður þegar matvæli hafa verið framleidd, í fóður fyrir húsdýr eða sem lífrænan 

áburð fyrir jarðveginn. Mælingar hinnar ráðandi aðferðafræði sjá ekki þær afurðir sem 

seljast ekki á markaði.83 En ef horft væri á hvað er vistfræðilega hagkvæmt í stað þess 

að horfa einungis á hversu mikla peninga er hægt að græða á skömmum tíma, væru 

aðferðir Grænu byltingarinnar ekki valdar.84 Aðferðir Grænu byltingarinnar, sem áttu 

að bæta jarðveginn, hafa samkvæmt Shiva reynst jarðvegseyðandi. Áburðurinn og 

eiturefnin, sem eru notuð í Grænu byltingunni, eyðileggja ekki einungis jarðveginn 

heldur innihalda þau líka gróðurhúsalofttegundir sem valda hlýnun jarðar. Efnaræktun 

hefur því stuðlað að jarðvegseyðingu með mengun lands, vatns og lofts.85 Græna 

byltingin byggist samkvæmt þessu á ósjálfbærri nýtingu á áburði, jarðvegi og vatni. 

Litið er á áhrifin sem þessar aðferðir hafa á vistkerfið sem óviðkomandi þegar gæði 

þess eru mæld. Þar með getur litið út fyrir að óhagkvæmt kerfi sé afkastamikið.86 Það 

versta við þetta kerfi er að það eyðileggur ekki aðeins jarðveginn fyrir öðrum kerfum 

heldur líka sjálfu sér.87 Í Grænu byltingunni er látið líta út fyrir að frjósemi jarðvegs 

sé framleidd í efnaverksmiðjum og gæði uppskeru mæld út frá markaðnum. Þetta 

færir ferlið frá því að vera vistfræðilegt yfir í það að vera tæknilegt .88 

 

 Erfðabreytingar Grænu byltingarinnar 

Erfðabreytt fræ Grænu byltingarinnar eru ekki einungis notuð til þess að fá bændur til 

þess að kaupa áburð og jarðveg. Samkvæmt Shivu byggist nútíma plöntufrjóvgun á 

því að fjarlægja líffræðilegar hömlur þess að markaðsvæða fræ. Fræ, sem 

endurfrjóvgast frá náttúrunnar hendi, eru ókeypis en það hentar markaðinum illa. Því 

hefur hæfileiki sumra fræjanna til að endurfrjóvgast verið fjarlægður. Þau verða 

söluvara sem þarf að borga fyrir ár eftir ár. Afurðum af öðrum fræjum er hafnað af 

stórfyrirtækjunum á grundvelli þess að þau séu ófullkomin og þar með neyðast margir 

bændur til þess að kaupa fræ markaðarins. Þar með er sameiginlegum gæðum breytt í 
                                                                                                                                       
http://www.psrast.org/soilecolart.htm (sótt 16 apríl 2010).  
Vandana Shiva, 1993,50. 
83 Sama heimild, 50. 
84 Sama heimild, 58. 
85 Sama heimild, 58-59. 
86 Sama heimild, 42-49. 
87 Sama heimild, 50. 
88 Sama heimild, 57-58.  
Vandana Shiva, 1994. 
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verslunarvöru. Nýju fræin eru einkavædd og síðan notuð til þess að drottna yfir 

bændum og verða því verkfæri til að viðhalda fátækt og halda aftur af þróun 

þriðjaheimsríkja.89 Alþjóðaviðskiptanefnd Bandaríkjanna (U.S International Trade 

Commission) áætlar til að mynda að bandarísk iðnfyrirtæki tapi á bilinu 100 til 300 

milljörðum dollara á ári af því þau hafa ekki sótt um einkaleyfi. Yrði bætt úr því 

myndi arðrán frá þeim fátæku til þeirra ríkari margfaldast.90 Erfðabreytingar fræjanna 

ræna því ekki einungis náttúruna eðli sínu heldur líka fátækari ríki heimsins 

fjárhagslegri velferð sinni. 

 

Ýmsir fræðimenn hafa einnig áhyggjur af því að erfðabreytingar plantna eyðileggi 

jarðveginn. Jarðvegurinn samanstendur af þúsundum lífvera, gerla og sveppa sem 

vinna hann svo næringin í honum sé upptakanleg fyrir plönturnar. Lítið er vitað um 

starfsemi þessara lífvera og því ómögulegt að gera sér grein fyrir hvernig þær 

bregðast við erfðabreytingum plantnanna. Það geti jafnvel gerst að genabreyting á 

plöntum geti valdið genabreytingum á þessum lífverum eða jafnvel genabreytingum á 

illgresi sem ómögulegt er að vita hvernig verða. Við gætum jafnvel skapað hið 

fullkomna illgresi, sem er ónæmt fyrir eitri og ómögulegt að losna við. Í versta tilfelli 

gætu þetta verið óafturkræfar breytingar sem dreifast í stjórnleysi um ótakmarkað 

svæði. Á meðan rannsóknir á þessu sviði eru ekki fullkomnari en nú er telja margir 

fræðimenn óskynsamlegt að halda áfram að rækta með erfðabreyttum fræjum. Þar að 

auki benda þeir á að engin af erfðabreyttu plöntunum, sem hafa verið þróaðar í dag, 

hafi mælanlega meira gildi fyrir mannfólkið en náttúrulegu tegundirnar.91  

 

Erfðabreyttu fræin eru að sama skapi yfirleitt einsleit og þess vegna viðkvæm fyrir 

sömu tegundum af plágum og sjúkdómum. Þetta gerir það að verkum að faraldrar eru 

líklegri til þess að hrjá akra bændanna. Þetta veldur aukinni eftirsókn eftir eitri til þess 

að verja plönturnar en það mengar jarðveginn og skerðir frjósemi hans með því að 

drepa örverurnar sem í honum búa. Að planta sömu tegund á sama svæði ár eftir ár 

veldur einnig auknum líkum á plágum og sjúkdómum samhliða því að það tekur alltaf 

sömu næringarefnin úr jarðveginum. Samkvæmt Shivu eru þetta atriði sem voru aldrei 

                                                
89 Vandana Shiva, 1993, 57-58. 
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tekin með í reikninginn þegar kostir erfðabreyttra fræja Grænu byltingarinnar voru 

metnir. Þessi fræ áttu að bjarga bændum frá höftum sem náttúran setti á þá, en þess í 

stað mögnuðu þau upp vandamálin sem höfðu verið til staðar.92  

 

Vert er að taka fram að mjög skiptar skoðanir eru um gagnsemi erfðabreytinga Grænu 

byltingarinnar. Jafnvel þó þessi aðferð sé ekki hnökralaus telja margir vísindamenn 

möguleika hennar mikla. Hún geti aukið framleiðni í landbúnaði á sama tíma og hún 

bætir heilsufar fólks. Þá telja þeir að erfðabreyting búi yfir afli til þess að bæta 

uppskeru, auka öryggi afurða, bæta næringargildi, bæta aðlögun nytjaplantna en 

jafnframt draga úr álagi á umhverfið. Áslaug Helgadóttir, prófessor í 

Landbúnaðarháskóla Íslands, telur það til að mynda brýnasta verkefni á sviði 

matvælaframleiðslu að yfirvinna andstöðu gegn nýtingu erfðabreyttra matvæla, sem 

hefur meðal annars ráðið ríkjum í löndum Vestur-Evrópu. Hún, ásamt fjölmörgum 

öðrum, trúir á afl vísindanna til þess að finna lausnir sem duga til að bregðast við 

umhverfisvandamálum og óöryggi á matvælamörkuðum heimsins.93 

 

Af umræðunni hér að ofan er ljóst að fræðimenn eru ósammála um gagnsemi Grænu 

byltingarinnar. Einhverjir sjá hana sem algjörlega misheppnaða tilraun til að tryggja 

matvælaöryggi í heiminum sem hafi snúist í andhverfu sína, en aðrir sjá hana sem 

góða lausn sem megi bæta enn frekar.  

 

Talsmenn vistfemínisma benda á áhættuna sem fólgin sé í því að taka fram fyrir 

hendur náttúrunnar. Það má því telja ólíklegt að þær samþykktu aðferðir Grænu 

byltingarinnar. Þær vara við þeirri þróun sem hefur orðið til þess að tækni, vísindi og 

rökhugsun séu farin að ráða ferðinni. Þá sé farið að líta á náttúruna sem eitthvað sem 

maðurinn hefur leyfi til að drottna yfir, móta og breyta eftir hentugleikum. En það er 

erfitt að vita hvaða afleiðingar breytingar á náttúrunni hafa í för með sér.94 Þó að 

Græna byltingin sé að mörgu leyti góð hugmynd er ekki víst að hún hafi leitt 

mannkynið á þá braut sem er því fyrir bestu. 

 

                                                
92Vandana Shiva, 1993, 56-57. 
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94 Ynestra King, 1990, 108-109. 
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 Að ráðast að rót vandans 

David Sanders gagnrýnir þá tilhneigingu stjórnvalda margra ríkja að verja háum 

fjárhæðum í árangurslitlar aðgerðir til þess að vernda jarðveg. Hann segir mistök 

stjórnvalda vera þau að áhersla er lögð á að laga afleiðingarnar í stað þess að ráðast að 

rót vandans. Jarðvegseyðingin er orsök en rætur vandans má yfirleitt rekja til rangrar 

nýtingar lands. Því eigi heldur að einblína á að efla vitund og ábyrgð þeirra sem nýta 

landið í stað þess að eyða allri orkunni og fjármunum í að bregðast við vandanum. 

Þessar hugmyndir samræmast hugmyndum vistfemínismans um að kerfi okkar verði 

að byggja á samstarfi. Samkvæmt þessum hugmyndum á bæði að miðla þekkingu til 

þeirra sem nýta landið á sama tíma og læra má af þeim þar sem vel tekst til. „Land 

care“ áætlunin sem hefur haft víðtæk áhrif á landgræðslustarf víðs vegar um heiminn 

byggir á þessum sjónarmiðum. Þá verða stjórnvöld einnig að gera sér grein fyrir því 

að á stórum svæðum eigi landnýting engan rétt á sér, því það verði að fá að byggja sig 

upp áður en hægt er að nýta það. Samkvæmt stefnunni verður það að vera verkefni 

stjórnvalda að tryggja ábyrga nýtingu lands. Jarðvegsvernd felst ekki einungis í því að 

stöðva hraðfara gróðureyðingu, heldur fyrst og fremst í sjálfbærri landnýtingu. Friðun 

auðna og rofasvæða er mikilvægur þáttur í landgræðslu á sama tíma og ábyrgð 

landeigenda og samstarf við þá er nauðsynlegt.95 

 

  

Alþjóðasamstarf SÞ um varnir gegn jarðvegseyðingu 

Síðastliðna þrjá áratugi hefur vísindalegur skilningur á umhverfisvandamálum aukist 

gríðarlega. Nú er ljóst að umhverfisvandamál ógna heilsu, ásamt félagslegu og 

hagfræðilegu öryggi fólks. Ríki heimsins hafa einnig áttað sig á því að fæst 

umhverfisvandamál er hægt að leysa einhliða því þau hafa í flestum tilfellum áhrif um 

allan heim. Jarðvegseyðing í Kína getur til að mynda valdið sandstormum í 

Bandaríkjunum. Alþjóðasamstarf á þessu sviðið hefur stigmagnast frá 

Stokkhólmsráðstefnunni árið 1972 og er í dag orðið nokkuð fyrirferðarmikið á 

alþjóðavettvangi. Því miður er það í flestum tilfellum þannig að eitt eða fleiri ríki setja 
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sig upp á móti reglugerðum eða aðgerðum af því þau eiga annarra hagsmuna að gæta, 

oftast efnahagslegra hagsmuna.96 Yfirleitt er mikill munur á því hversu mikið ríki 

finna fyrir tilteknu umhverfisvandamáli og því hafa þau missterkan hvata til þess að 

taka þátt í alþjóðlegu samstarfi til þess að sigrast á því. Annað sem einkennir 

umhverfismál er synjunarvaldið sem ríkin hafa. Til að mynda var engin leið til þess að 

þrýsta á Brasilíu, Indónesíu og Malasíu til þess að samþykkja bindandi samkomulag 

um skóga heimsins á heimsráðstefnunni í Ríó 1992. Það voru of miklir fjárhagslegir 

hagmunir í húfi því þessi ríki treysta á þessar auðlindir. Það sama má sjá hjá 

innflytjendum og framleiðendum víðar úr hitabeltisskógum. Þeir setja sig í flestum 

tilfellum upp á móti bindandi samkomulagi gegn eyðingu hitabeltisskóganna.97 

Efnahagsstórveldin hafa oftast mjög sterkt synjunarvald. Þau eiga oft auðveldara með 

að fá minni ríki á sitt band vegna þess að þau hafa efnahagsleg tök á þeim. Einnig 

vegna þess að fjármagn alþjóðastofnana kemur oft að mestu frá stórveldunum, ef þau 

eru ósátt geta þau hótað því að hætta við að leggja stofnuninni til fjármagn. 

Alþjóðstofnanir, svo sem Sameinuðu þjóðirnar, eru yfirleitt stofnaðar og mótaðar af 

iðnríkjunum og því hentar uppbygging þeirra þeim yfirleitt betur en þróunarríkjunum. 

Þessi atriði og mörg önnur verða til þess að margir telja alþjóðastofnanir gagnslausar. 

Þær komi í raun engu í verk vegna þess að stórveldin geta alltaf stöðvað allan 

framgang. Aðrir benda hins vegar á að ríki heimsins séu farin að átta sig á nauðsyn 

samvinnu á þessu sviði og að seinustu tvo áratugi hafi fjölmörgum málefnum verið 

náð fram í gegnum alþjóðastofnanir.  

 

Í bók sinni Global Environmental Politics benda Porter, Brown og Chasek á fjórar 

leiðir til þess að alþjóðastofnanir geti haft áhrif á umhverfismálefni. Í fyrsta lagi geta 

þær haft áhrif á alþjóðaumræðuna og komið ákveðnum umhverfismálum á dagskrá. Í 

öðru lagi geta þær boðað til funda eða ráðstefna um umhverfismál og þannig haft áhrif 

á samninga á þessu sviði. Í þriðja lagi geta þau þróað ráðgefandi reglugerðir (e. 

normative codes of conduct/soft law) um umhverfið og í fjórða lagi geta þær haft áhrif 

á stefnu ríkja um málefni sem eru ekki á hinu alþjóðlega samningaborði. Porter, 

Brown og Chasek benda þó á að engin alþjóðastofnun vinni með allar þessar 

áhrifaleiðir.98  

                                                
96 Gareth Porter, Janet Welsh Brown og Pamela S. Chasek, 2000, 1-12 og 43. 
97 Sama heimild, 10-11. 
98 Sama heimild,  44-45.  
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Umhverfisáætlun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) hafði í upphafi mikil og sterk áhrif á 

alþjóðaumræðuna og réð því að stórum hluta hvaða umhverfismál voru tekin fyrir í 

alþjóðaumræðunni. Stofnunin var mjög upptekin af eyðingu ósonlagsins, hlýnun 

loftslags og fjölbreytileika lífríkis en allt eru þetta málefni sem hafa fengið mikið rúm 

á alþjóðavettvangi. Árið 1977 héldu Sameinuðu þjóðirnar sérstaka ráðstefnu um 

eyðimerkurmyndun í Naíróbí í Kenýa, þar sem áhættusvæði eyðimerkurmyndana 

voru kortlögð og vandamálið útlistað. Þessi ráðstefna kom eyðimerkurmyndun og 

jarðvegseyðingu á dagskrá alþjóðastjórnmála og hefur mótað framhald þess starfs 

Sameinuðu þjóðanna á þessu sviði.99  

 

Upp úr 1990 missti UNEP hluta af valdi sínu til þess að stjórna því hvaða 

umhverfismál voru áberandi í alþjóðaumræðunni. Þetta gerðist meðal annars vegna 

þess að þróunarríkin litu svo á að stofnunin einblíndi aðallega á málefni vestrænu 

ríkjanna, ósoneyðinguna, hlýnun loftlags og fleira en létu sig ekki nægilega varða 

umhverfisvandamál þróunarríkjanna, svo sem skort á drykkjarvatni og 

eyðimerkurmyndun. Þessi gagnrýni þróunarríkjanna hefur vafalaust orðið til þess að 

aukin áhersla var lögð á málefni eins og myndun eyðimarka.  

 

Gífurlegum fjármunum er varið í að berjast gegn jarðvegseyðingu. Velferðarríkin 

styrkja fátækari ríkin með háum fjárupphæðum. Alþjóðlegar aðgerðir eru oftast undir 

stjórn Sameinuðu þjóðanna, en árangurinn er yfirleitt umdeildur. Vinnuaðferðir 

Sameinuðu þjóðanna hafa verið harðlega gagnrýndar en þær halda þó ótrauðar áfram 

og samstarfið verður fyrirferðarmeira með hverju árinu sem líður.100 Þá hafa sumir 

fræðimenn efast um að Sameinuðu þjóðirnar séu að verja fjármunum sínum með 

skynsamlegum hætti. Þeir benda á að rökstuðningur fyrir því hvernig fjármununum sé 

varið byggist á of fáum rannsóknum á jarðvegseyðingu.101  

 

                                                
99 Bill Forse, „ The myth of the marching desert,“ New Scientist 4 (1989), 31-32.  
http://www.ciesin.columbia.edu/docs/002-185/002-185.html (sótt 14. apríl 2010). 
100 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 19-21. 
101 Bill Forse, 2010. 
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 Samingur SÞ um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun  

Á heimsráðstefnunni um umhverfi og þróun í Ríó de Janeiro árið 1992 ákváðu ríki  

heimsins að sporna við neikvæðum áhrifum mannsins á umhverfi og lífríki jarðar með 

því að stuðla að sjálfbærri þróun. Þar voru þrjú umhverfisvandamál sérstaklega dregin 

fram: fjölbreytni lífríkis, loftslagsbreytingarnar og eyðimerkurmyndun.102 Sáttmálar 

um verndun andrúmslofts og verndun tegunda lífríkisins voru undirritaðir og tvær 

yfirlýsingar voru gefnar út, önnur um verndun skóga og hin um réttindi og skyldur 

ríkja í umhverfis- og þróunarmálum sem var nefnd Dagskrá 21 og stefnir að sjálfbærri 

þróun á lífi jarðarbúa. Eins og margir bentu á eru orð til alls fyrst, en betur má ef duga 

skal, því ein og sér duga þau skammt.103 Í framhaldi af þessu var Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun í löndum, sérstaklega í 

Afríku, sem eiga við alvarlegan vanda að etja af völdum þurrka og/eða 

eyðumerkurmyndunar (hér eftir: Samningur SÞ um aðgerðir gegn 

eyðimerkurmyndun) gerður í París 17. júní 1994. Samningurinn tók gildi 26. 

desember 1996. Markmið samningsins er að vinna gegn eyðimerkurmyndun og draga 

úr skaðlegum afleiðingum þurrka í þeim löndum sem eiga við alvarlegan vanda að 

etja af þessum völdum.104  

 

Samningur SÞ um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun er annar tveggja alþjóðlegra 

samninga sem hafa verið gerðir að frumkvæði þróunarríkjanna. Á ráðstefnunni í Ríó 

kröfðust ríki Afríku alþjóðlegs samstarfs á sviði eyðimerkurmyndunar. Samstarfið 

varð að veruleika vegna þrjósku Afríkuríkja og samningur gegn eyðimerkurmyndun 

var gerður fljótlega eftir ráðstefnuna þrátt fyrir mótmæli allra iðnríkjanna (nema 

Frakklands, sem hefur sérstök tengsl við Afríku). Aðalágreiningurinn snerist um hvort 

um staðbundið eða alþjóðlegt vandamál væri að ræða, hvort hugtakið 

eyðimerkurmyndun (e. desertification) ætti rétt á sér og hvaðan fjármagnið til að 

berjast gegn vandamálinu ætti að koma. Bandaríkin voru mótfalin gerð samningsins 

frá upphafi ráðstefnunnar þar til þau samþykktu það óvænt, sennilega í þeirri von að 

                                                
102 Michael E. Meadows og Timm M. Hoffman, „Land degradation and climate change in South 
Africa,“ The Geographical Journal 169, (2003): 168 http://www.proquest.com/ (sótt 19. mars, 2010), 
168. http://www.proquest.com/ (accessed March 19, 2010).) 
103 Matthías Eggertsson, 1992, 566-567. 
104 Umhverfisráðuneytið, „Alþjóðlegir umhverfissamningar - Aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun,“ 
Umhverfisráðuneytið. http://www.umhverfisraduneyti.is/althjodlegt-samstarf/samningar/nr/50 (sótt 26. 
mars 2010) 
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Afríkuríkin styddu sig í öðrum málefnum Ríó ráðstefnunnar.105 

 

Við gerð samningsins komu einnig upp ágreiningsmál. Þróunarríkin töldu 

nauðsynlegt að skuldir þeirra ríkja, sem liðu mest vegna eyðimerkurmyndunar, yrðu 

felldar niður að hluta til eða alveg. Ástæðan var sú að þau töldu að skuldabyrði þeirra 

kæmi í veg fyrir að þau gætu brugðist við vandamálinu á skilvirkan hátt. Iðnríkin 

höfnuðu þessari kröfu á grundvelli þess að þau bæru ekki ábyrgð á vandamálinu og 

harðneituðu að samningur gegn eyðimerkurmyndun væri vettvangur til að ræða 

skuldastöðu þróunarríkjanna. Iðnríkin samþykktu einungis að leggja í starfið lítinn 

hluta af þeirri fjárhæð sem þróunarríkin höfðu vonast eftir en þau síðarnefndu 

samþykktu upphæðina að lokum.106 

 

Samningurinn kveður á um að til þess að ná settum markmiðum verði að vera 

alþjóðlegt samstarf og samvinna um aðferðir. Áhersla er lögð á að bæta frjósemi og 

afkastagetu ræktarlands, byggja upp og bæta jarðveg, varðveita og vinna vatn á 

sjálfbæran hátt. Vonast var til þess að með þessum aðgerðum væri hægt að koma í 

veg fyrir langtímaáhrif eyðimerkurmyndunar, svo sem stórtæka fólksflutninga, 

fábreyttara lífríki, loftslagsbreytingar og neyðaraðstoð vegna offjölgunar mannkyns. 

Ráðstefnunni var ætlað að vekja athygli á aðstæðum stórs hluta hinna fátækustu í 

heimi, sem margir hverjir þjást af völdum eyðimerkurmyndunar. Með ráðstefnunni 

vonuðust ráðstefnuhaldarar til þess að vekja upp vonir milljóna manna um að geta 

lifað á sjálfbæran hátt á sínum eigin svæðum í stað þess að þurfa að flýja vegna 

vandamálsins.107 

 

Samningurinn ætlar bæði iðnríkjunum og þróunarríkjunum stórt hlutverk. Hann ætlar 

bæði konum og körlum á vettvangi staðbundinna stjórnvalda, frjálsra félagasamtaka 

og grasrótarhreyfinga mikilvægt hlutverk í að berjast gegn eyðileggingu þurrlendis 

sem og eyðileggingu hálfþurrs graslendis en hingað til hafði þessum hópum verið 

haldið utan við ákvarðanatöku Sameinuðu þjóðanna. Iðnríkjunum er ætlað að styðja 

við starf fátækari ríkja með því að deila með þeim þekkingu sinni á viðfangsefninu, 

veita þeim tækniaðstoð og fjárhagslegan stuðning. Þróunarríkin eiga að setja baráttuna 

                                                
105 Gareth Porter, Janet Welsh Brown og Pamela S. Chasek, 2000, 130-133 
106 Sama heimild,133-134. 
107 M. Altieri, 2010. 
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gegn eyðimerkurmyndun og gegn þurrki í forgang að því marki sem þau hafa getu til. 

Þau eiga að ráðast að undirliggjandi þáttum vandamálsins með sérstakri áherslu á 

félagslega- og fjárhagslega þætti. Þau eiga að fræða íbúa svæðanna um ástæður 

vandans og hvernig vinna megi gegn vandanum á sama tíma og þau búa til þægilegt 

laga-, stjórnmála- og aðgerðaumhverfi til þess að auðvelda þeim sem vilja grípa til 

aðgerða.108  

 

Nálgunin að viðfangsefninu á að vera „neðan frá og upp“ (e. bottom-up approach). 

Fólki, sem býr á eða nálægt áhættusvæðunum og finnur mest fyrir áhrifum 

jarðvegseyðileggingar, er gefið færi á að vera með í samstarfinu. Hér vakna 

spurningar um hvort nægjanlegt sé að gefa þeim færi á að vera með í samstarfi. Ættu 

þau kannski heldur að leiða það, ef hugmyndirnar eiga að koma neðan frá og upp? 

 

Í samningnum er talað um að erfitt sé að berjast við eyðimerkurmyndun á 

árangursríkan hátt án samstarfs við fólkið sem býr á eða nálægt áhættusvæðunum. 

Ekki bara vegna þess að í mörgum tilfellum þekkja innfæddir svæðið betur en aðrir og 

að það er þeim mikilvægara en öðrum, heldur líka vegna þess að þeir hafa oft betri 

tækifæri til þess að hafa raunveruleg áhrif en stofnanir og fjarlæg stjórnvöld. Í þessu 

samhengi leggur samningurinn sérstaka áherslu á mikilvægi þess að hafa konur með í 

ráðum.109 Þessi nálgun samræmist hugmyndum vistfemínisma, en hann hafnar 

valdakerfinu eins og það er, þar sem völdin koma ofan frá og fólkinu er ekki ætlað 

annað hlutverk en að hlýða. 

 

 Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna  

Flestar stofnanir Sameinuðu þjóðanna hafa áhrif á umhverfismál með því að þróa 

ráðgefandi reglugerðir. Matvælastofnun SÞ (FAO) mótaði til dæmis leiðbeiningar um 

skráningu, dreifingu og notkun eiturs við ræktun. Kosturinn við ráðgefandi 

reglugerðir er að þeim er auðveldara að koma í gegn þar sem þær eru ekki bindandi og 

því ekki nauðsynlegt að öll ríki samþykki þær. Til að mynda geta öll ríki ákveðið að 

                                                
108 Development and Human Rights Section, „The United Nations Convention to Combat 
Desertification: A New Response to an Age-Old Problem,“ (United Nations Department of Public 
Information: 2007). http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/sustdev/desert.htm (sótt 2. apríl 2010) 
Gareth Porter, Janet Welsh Brown og Pamela S. Chasek, 2000, 133. 
109 Development and Human Rights Section, 2007.  
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hætta að nota ósoneyðandi efni, jafnvel þó að nokkur samþykki það ekki. Þetta getur 

reyndar líka verið helsti galli þeirra, því stundum reynist nauðsynlegt að fá öll ríki til 

þess að taka þátt. Matvælastofnun SÞ hefur einnig haft áhrif á stefnu ríkja um málefni 

sem eru ekki á hinu alþjóðlega samningaborði, þá sérstaklega á stefnu 

þróunarríkjanna.110  

 

Alþjóðabankinn og Matvælastofnun SÞ hvetja til þess í gegnum samstarf sitt að ríki 

heimsins styrki landbúnað sinn í jarðvistfræðilegum (e. agroecological) rannsóknum, 

sem muni síðar leiða til umhverfisvænnar þróunar. Þá eiga hefðbundin, staðbundin 

þekkingarkerfi að styrkja jarðvegsgæði, líffræðilegan fjölbreytileika, hafa stjórn á 

plágum, næringarefnum og vatni, á sama tíma og þau eiga að hjálpa til við að sporna 

gegn hlýnun loftslags vegna gróðurhúsaáhrifa.111 

 

Matvælastofnun SÞ hefur varað við því að taki bændur heimsins ekki upp betri 

ræktunaraðferðir muni heilbrigður jarðvegur hverfa af hundruðum þúsunda ef ekki 

milljónum hektara landsvæða á næstu árum. Stofnunin heldur því einnig fram að 

ofbeit, skógareyðing, of mikið eða of lítið vatn og ofnotkun áburðar séu vandamál 

sem hægt sé að sigrast á. Þá hefur hún bent á að bændur ættu að byggja hindranir til 

þess að koma í veg fyrir að löss (smákornótt bergmylsna) renni af akrinum, eða 

gróðursetja plöntur með fram akrinum sem standast vinda og binda jarðveginn niður. 

Til þess að hjálpa ríkjum við að sporna gegn jarðvegseyðingu hefur stofnunin 

starfandi á sínum vegum sérfræðinga á þessu sviði sem aðstoða ríki við að beita 

þessum aðferðum.112 

 

Stofnunin hefur hins vegar mismikinn trúverðugleika þegar kemur að þessu málefni, 

enda hefur hún hlotið harða gagnrýni fyrir áhrifin sem hún hefur haft á 

stjórnmálastefnu þróunarríkjanna á þessu sviði. Með því að hvetja þau til að 

markaðsvæða skógarhögg og matvælaframleiðslu ásamt því að hvetja til notkunar á 

áburði og skordýraeitri hefur hún komið af stað aukinni jarðvegseyðingu og 

náttúruspjöllum. Sem leiðandi afl í Tropical Forest Action sem var ætlað að draga úr 

                                                
110 Gareth Porter, Janet Welsh Brown og Pamela S. Chasek, 2000, 45-53. 
111 M. Altieri, 2010. 
112 „FAO sounds soil-loss siren,“ Science 261, nr. 5120, (1993): 423. http://www.proquest.com/ (sótt 
11. mars, 2010). 
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skógareyðingu stýrði hún verkefninu inn á braut fjárfesta, þar sem hún valdi að selja 

verkefnið timburframleiðendum í stað þess að beina því inn á braut friðunar eða 

sjálfbærrar notkunar. Þarna virðist sem einangraðir hagsmunir ríkisstjórnanna, sem 

vildu græða peninga, og hagsmunir fjárfesta hafi verið teknir fram fyrir sjálfbæra 

nýtingu, sem hlýtur að fara gegn hagsmunum almennings til lengri tíma litið.113 Frá 

vistfemínisku sjónarhorni sýnir þetta hvernig hagsmunir stórfyrirtækja og stjórnvalda 

eru teknir fram yfir hagsmuni borgaranna. Það er að segja hvernig feðraveldið kúgar 

hina. Síðan þetta átti sér stað árið 1985 hefur FAO breytt starfsháttum sínum og 

stefnir að sjálfbærni í framkvæmdum sínum eftir að hafa fengið fyrirmæli frá stjórn 

sinni um að einbeita sér að afleiðingum þess að náttúruauðlindir jarðar minnka nú 

með hverjum deginum. Henni var bent á að vinna í því að gera landbúnað sjálfbæran 

og tryggja fæðuöryggi með því að tryggja verndun plantna, dýra og sjávarfangs. Síðan 

hefur stofnunin gert sjálfbæran landbúnað að sínu aðalmarkmiði.114  

 

 Veikleikar alþjóðasamninga á sviði umhverfismála 

En þó mikið starf, sem snýr að jarðvegsmálefnum, sé unnið á vegum Sameinuðu 

þjóðanna þá velta menn því fyrir sér hversu árangursrík leið alþjóðasamningar séu til 

þess að sporna gegn umhverfisvandamálum. Aðalveikleiki alþjóðasamninga á sviði 

umhverfismála er ekki endilega sá að það sé erfitt að gera samninga og koma á 

samstarfi heldur að erfitt getur verið að tryggja að unnið sé að markmiðunum á 

skilvirkan hátt. En þar sem flestir umhverfissamningar og samstarf eru á mótunarstigi 

getur verið erfitt að draga ályktanir um skilvirkni þeirra. Þá getur verið ágætt að 

spyrja sig hvernig staðan væri á tilteknu vandamáli, til dæmis jarðvegseyðingu, ef 

samningar og samstarf um jarðvegsuppbyggingu væru ekki til staðar. Breytingar 

gerast oft hægt í náttúrunni og því getur liðið langur tími þangað til árangur af 

uppbyggingu verður sýnilegur. Annar veikleiki alþjóðasamninga er sá að erfitt getur 

verið að fylgjast með því hvort samningum sé fylgt eftir. En jafnvel þó vitað sé að 

ríki, sem áttu aðild að samningnum fylgi þeim ekki eftir, er þeim sjaldan refsað fyrir 

það. Stundum af því heimildin er ekki til staðar en líka vegna þess að óljóst er hver 

eigi að taka að sér hlutverk dómara. Ríkistjórnir margra landa ráða heldur ekki alltaf 

við að framfylgja samningum, vegna fjárskorts og takmarkaðs vald varðandi hegðun 
                                                
113 Gareth Porter, Janet Welsh Brown og Pamela S. Chasek, 2000, 50-51. 
114 Sama heimild, 50.  
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almennings og fyrirtækja í landinu. 115 

 

Lausnir jarðvegseyðingar og matvælavandans 

Margir eru farnir að átta sig á því að nauðsynlegt sé að finna lausnir til þess að sporna 

gegn jarðvegseyðingu á sama tíma og við verðum að vinna gegn hungursneyð í 

heiminum. Hættan er sú að á næstu árum verði jarðvegseyðingin enn meiri en áður og 

því mikilvægt að finna sameiginlega lausn þessara vandamála sem kemur á 

fæðuöryggi í heiminum án þess að valda meiri jarðvegseyðingu. Náttúrufræðingar eru 

farnir að benda á þau hættumerki sem eru á lofti en hagfræðingar virðast vera heldur 

lengur að taka við sér og stefna neysluhyggjunnar virðist enn vera ráðandi á 

mörkuðum heimsins.116  

 

Til að leysa vandamál jarðvegseyðingar á sama tíma og stefnt er að matvælaöryggi í 

heiminum, benda fræðimenn á misjafnar lausnir. Þær byggja meðal annars á 

erfðabreyttum matvælum, lífrænum búskaparháttum, aukinni kynbótastarfsemi, 

breyttum lífstíl, jafnari skiptingu gæða heimsins eða nýrri Grænni byltingu.  

 

Lausn sem sumir fræðimenn leggja til er ný og „grænni“ græn bylting. Þeir benda á 

að nú vitum við hvað fór úrskeiðis í þeirri fyrri og ættum því að geta komið í veg fyrir 

helstu galla hennar í nýrri byltingu. Aðrir telja þó að ný græn bylting sé ekki rétta 

leiðin, hún muni ekki geta dregið úr hungri og fátækt á sama tíma og hún viðheldur 

fjölbreytileika lífríkisins. Sumir halda því jafnvel fram að hún geti ekki náð neinu 

þessara markmiða.117 

 

Þúsundir bænda í samvinnu við frjáls félagasamtök og einhverjar ríkisstjórnir benda á 

að heppilegar aðferðir í ræktun ættu að byggja á því að nota bæði nýja tækni og 

hefðbundna þekkingu. Hægt er að velja leiðir sem tryggja matvælaöryggi á sama tíma 

og náttúruauðlindum og líffræðilegum fjölbreytileika er viðhaldið. Þessar aðferðir 

                                                
115 Neil Carter, 2007, 261-265. 
116 Matthías Eggertsson, 1990, 924. 
117 Vandana Shiva, 1993,10-13. 
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komi í veg fyrir jarðvegseyðingu, vatnsskort og stuðli að sjálfbærri nýtingu.118 

 

Margra alda reynsla af hefðbundnum ræktunaraðferðum, svo sem upphækkuðum 

ökrum (raised fields), stölluðum ræktunarbeðum (terraces), fjölrækt (þar sem margar 

tegundir eru ræktaðar á sama akri), ræktun í skógum (e. agroforestry), hefur gefið 

góða raun. Fjölbreytni í aðferðum þar sem aðferðir er valdar eftir umhverfi eru mun 

eðlilegri fyrir vistkerfið. Því ætti umhverfið að ákveða hvaða aðferðir eru valdar í stað 

þess að móta náttúruna eftir aðferðum ræktunar.119  

 

Samkvæmt Miguel A. Altieri, skordýra- og jarðvegsfræðingi, ætti að líta til þessarar 

fornu þekkingar þegar ræktunaraðferðir fyrir stærri landbúnaðareiningar eru valdar 

vegna þess að þær viðhalda fjölbreytileika lífríkisins, þrífast án eiturs og efnaáburðar 

og í mörgum tilfellum er hægt að rækta landið á þann hátt að það getur gefið af sér 

afurðir allan ársins hring. Þessar aðferðir eru vistfræðilegar, lífræðilega fjölbreyttar, 

staðbundnar, sjálfbærar og samkvæmt Altieri eru þær samfélagslega réttlátar.120  

 

Aðrir benda á að lífræn ræktun gæti verið sú leið sem er ákjósanlegust. Stór hópur 

rannsakenda lífrænna matvæla heldur því fram að ef við skiptum yfir í lífræna ræktun 

getum við aukið fæðuöryggi í heiminum á sama tíma og við höfum betri áhrif á 

umhverfi okkar og heilsu manna. Margir hafna lífrænum framleiðsluaðferðum þar 

sem þær eru kostnaðarsamar en samkvæmt Ivette Perfecto frá Michigan háskóla í 

Bandaríkjunum er verið að sleppa mikilvægum þáttum úr kostnaðarmati með slíkri 

niðurstöðu. Ef umhverfis- og heilsukostnaður er tekinn með í reikninginn kemur fljótt 

í ljós að lífræn ræktun sé langtum hagkvæmari en hinar ráðandi ræktunarleiðir. Þá 

heldur rannsóknarhópur á þessu sviði því fram að smábændur framleiði mun meira á 

hvern hektara en stórframleiðendur. Því myndi tilfærsla framleiðslunnar til smábænda 

auka matvælaframleiðslu.121  

 

Aðalástæða þess að hungursneyð ríkir í stórum hluta heimsins er ekki bara skortur á 

heppilegum skilyrðum til ræktunar, nóg er til af mat til að fæða alla í heiminum. 
                                                
118 M. Altieri, 2010. 
119 Sama heimild. 
120 Sama heimild. 
121 Catherine Brahic, „Organic farming could feed the world,“  New Scientist (2007) 
http://www.newscientist.com/article/dn12245 (sótt 2. mars 2010) 
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Aðalástæða hungursneyðar er misskipting gæða heimsins, þar með talin misskipting 

matvæla.122 Altieri bendir á að lausn verði að finna með því að ráðast að rótum 

vandans, ójafnréttið og kúgun markaðarins. Gera verði smábændur frjálsa undan 

höftum markaðarins. Það nægir ekki að setja lífrænan eða fairtrade stimpil á vörurnar 

ef innfæddir eru eftir sem áður neyddir til þess að versla við stórfyrirtæki. Íbúar 

þróunarríkjanna verða að fá sjálfstæði til þess að afla sér eigin matar í stað þess að 

senda bróðurpart hluta af mat sínum úr landi og svelta.123 

 

En það er ekki einungis fæðuöryggisins vegna sem leita þarf lausna á 

jarðvegseyðingu. 

Andrés Arnalds, fagmálastjóri Landgræðslunnar, heldur því fram að samfélag 

þjóðanna muni ekki ná fram markmiðum sínum um nægilegan aðgang að hreinu 

vatni, vernd líffræðilegrar fjölbreytni, varnir gegn loftslagsbreytingum né markmiðum 

sínum í baráttunni gegn fátækt nema miklar framfarir verði í verndun og endurheimt 

jarðvegsauðlinda jarðarinnar.124  

 

Leiðandi hlutverk Íslendinga 

Gróðureyðing og jarðvegsrof er einn mesti umhverfisvandi íslensku þjóðarinnar. 

Landhnignunin er gríðarlega mikil og talið að auðlegð landsins í jarðvegi og gróðri sé 

aðeins brot af því sem hún var fyrir landnám. Því hefur dregið verulega úr 

framleiðslugetu íslenskra vistkerfa sem samkvæmt Landgræðslu ríkisins og 

Rannsóknarstofnun landbúnaðarins hefur rýrt lífsafkomu þjóðarinnar töluvert. Vegna 

einnar aldar reynslu af að kljást við þetta vandamál hefur Ísland verið framarlega á 

sviði jarðvegsuppbyggingar og verið leiðandi afl í alþjóðlegu samstarfi um þetta 

vandamál, enda eru fá vestræn ríki sem hafa jafnmikla reynslu á þessu sviði.125 

Íslendingar gegndu til að mynda lykilhlutverki á alþjóðlegri ráðstefnu um hnignun 

lands og myndun eyðimarka í samvinnu við Evrópusambandið og Landbúnaðar- og 

                                                
122 Sama heimild.  
Áslaug Helgadóttir, 2007. 
123 M. Altieri, 2010. 
124 Andrés Arnalds, ,,Verður nóg að borða? -3,“ 2010,18. 
125 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 
og Arnór Árnason, 1997, 13-14. 
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matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna þar sem þeir miðla af reynslu Íslands á þessu 

sviði.126 

 

Landgræðsluskólinn eða „Land Restoration Training Program“ er þróunarverkefni 

sem unnið er í samvinnu Landgræðslunnar, Landbúnaðarháskóla Íslands, ríkisstjórnar 

Íslands og Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Hlutverk skólans er að miðla þekkingu á 

landgræðslusviði til landa sem hrjáð eru af eyðimerkurmyndun og jarðvegseyðingu. 

Verkefnið á rætur sínar í samningi Sameinuðu þjóðanna gegn eyðimerkurmyndun, en 

líka í samningi um fjölbreytileika lífríkis og rammasamningi gegn 

loftslagsbreytingunum.127 

 

Lokaorð 

Eins og fram hefur komið er heilbrigður jarðvegur ein mikilvægasta auðlind jarðar. 

Hann er nauðsynlegur nær öllum lífverum og undirstaða mannlífs á jörðinni. 

Jarðvegseyðing er orðin gífurlega umfangsmikið vandamál en miklar breytingar verða 

að eiga sér stað ef maðurinn ætlar ekki að eyðileggja allan ræktanlegan jarðveg og 

tortíma sjálfum sér og öðru lífi jarðarinnar í leiðinni. Nú þegar er fæðuöryggi ógnað 

og útlit fyrir að ástandi versni enn frekar við eyðingu jarðvegs. Eyðingin er að 

stærstum hluta afleiðing af slæmri meðferð mannsins á jarðveginum. Þegar þar við 

bætist hlýnun jarðar og breytingar á veðurfari geta áhrifin margfaldast. Til að sporna 

gegn jarðvegseyðingu hefur verið bent á margar lausnir. Vistfemínismi bendir á að 

mikilvægt sé að breyta valdahlutföllum í heiminum ætlum við að leita raunverulegra 

lausna. Aðeins lítill hluti mannkyns ræður stjórnkerfinu en það er ekki endilega sá 

hluti sem best er til þess fallinn. Þessi hópur kemur að mestu leyti frá iðnríkjunum og 

samanstendur að stærstum hluta af hvítum karlmönnum. Þessi hópur hefur byggt upp 

stjórnkerfi sem byggist á frelsi markaðarins, síauknum gróða og vaxandi framleiðslu, í 

stað sjálfbærni umhverfisins, sem verður til þess að sífellt hraðar er gengið að 

takmörkuðum gæðum jarðar. Þetta kerfi byggir ekki á velferð alþjóðasamfélagsins, 

heldur einungis á hagsmunum lítils hluta þess. Vistfemínisminn sér þetta sem 
                                                
126 Sama heimild, 9. 
127 The United Nations University, „Land Restoration Training programme,“ United Nations. 
http://www.lrt.is/ (sótt 10. apríl 2010) 
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óásættanlega stöðu sem rís á óréttlæti og kúgun og telur breytingar á stjórnkerfinu 

nauðsynlegar. 

 

Vistfemínismi telur að allir hópar samfélagsins ættu að koma að ákvarðanatöku sem 

varðar samfélög heimsins hvort sem hún tengist jarðvegsmálum eða öðru. Það er að 

segja konur og íbúar þróunarríkjanna verða einnig að taka þátt. Samkvæmt 

vistfemínistum ættu kvenlæg gildi, svo sem umhyggja, góðmennska og umönnun að 

einkenna ákvarðanatöku stjórnkerfisins og meðferð mannsins á náttúrunni. En þó ber 

að athuga að öll kvenlæg gildi eru ekki endilega góð fyrir náttúruna frekar en að öll 

karllæg gildi séu slæm. Sama gildir um meðferð þróunarríkjanna á jarðvegi, hún er 

ekki alltaf betri en meðferð iðnríkjanna. Allar raddir verða að fá að heyrast og öll 

sjónarmið verður að ræða ætlum við að skapa réttlátt samfélag. Úrslitavaldið ætti að 

vera hjá fólki sem býr í þeim samfélögum sem um ræðir, svo lengi sem hegðun þess 

er ekki farin að skaða aðra íbúa heimsins.  

 

Stjórnvöld bæði innan ríkja og alþjóðastofnanna eru oft gagnrýnd fyrir að leggja 

áherslu á að laga afleiðingarnar í stað þess að ráðast að rót vandans, rangra nýtingu 

lands. Það eigi heldur að einblína á að efla vitund og ábyrgð þeirra sem nýta landið í 

stað þess að eyða allri orkunni og fjármunum í að bregðast við vandanum. Jafnvel þó 

stofnanir Sameinuðu þjóðanna hafi oft verið gagnrýndar fyrir stefnu sína í 

jarðvegsmálum og öðrum umhverfismálum er ljóst að stefnubreyting hefur orðið innan 

þeirra, þar sem stefnt er að sjálfbærni í nýtingu á náttúruauðlindum. Ef horft er á stefnu 

Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Samning SÞ um aðgerðir gegn 

eyðimerkurmyndun, sem var stuttlega rædd hér að ofan, er ljóst að hugmyndin um 

samstarf við fólk sem býr nálægt áhættusvæðum jarðvegseyðingar hefur kviknað. Þetta 

samræmist hugmyndum vistfemínista um að allir hópar fái að koma að ákvörðunartöku. 

Spennandi verður að fylgjast með því hvort þessari stefnu verði fylgt eftir og hvort 

Sameinuðu þjóðirnar hafi bolmagn til þess að gera raunverulegar breytingar. 

 

Mannfólkið þarf einnig að gera sér grein fyrir sambandi sínu við náttúruna. Við erum 

af henni komin og án hennar værum við ekki til. Því er nauðsynlegt að við breytum 

meðferð okkar á náttúrunni, þar með talið meðferð okkar á jarðvegi. Með breyttri 

meðferð á jarðvegi getum við vonandi spornað gegn þeirri jarðvegseyðingu sem á sér 

stað og komið í veg fyrir endalok mannkynsins. Við þurfum að horfa á það sem er 
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vistfræðilega hagkvæmt í stað þess að horfa einungis á hversu mikla peninga er hægt 

að græða á sem skemmstum tíma.  

 

Skiptar skoðanir eru á því hvaða lausnir séu bestar til þess að bregðast við 

jarðvegseyðingu og hvaða aðferðir skuli notaðar við matvælaframleiðslu. 

Heppilegasta lausnin byggir hugsanlega á því að nota sambland af nýrri og gamalli 

tækni, hefðbundnum og vísindalegum lausnum en allra mikilvægast tel ég að horft sé 

til vistkerfisins í kringum umrætt land og aðferðir mótaðar út frá því með virðingu 

fyrir því lífi sem er þar fyrir. Ef allir sætu við sama borð í ákvarðanatöku væri þessi 

leið kannski valin.  

 

Íslendingar hafa reynslu af að kljást við jarðvegseyðingu og hafa því af mikilli reynslu 

að miðla til annarra þjóða á sviði uppbyggingar. En jarðvegseyðing er enn eitt af 

stærstu umhverfisvandamálum Íslands og við eigum langt í land með að sigrast á 

vandamálinu. Því ættu Íslendingar ekki einungis að miðla þekkingu sinni á þessu sviði 

heldur líka að vera opnir fyrir því að læra af öðrum.  
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