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Þjáningin í Darfur 

YFIRLIT 

 

Ritgerð þessi skiptist í sex meginkafla.  

Í fyrsta lagi fjallar hún um blóði drifna sögu Súdan með sérstakri áherslu á átökin í 

Darfur-héraði og þátttöku hjálparsamtaka þar. Fjölmörg hjálparsamtök og alþjóða-

stofnanir koma að hjálparstarfinu þar og friðarumleitunum. Í öðru lagi er velt upp 

spurningunni hvort þjóðarmorð eigi sér stað í Darfur, en ágreiningur var á milli 

Sameinuðu þjóðanna og Bandaríkjanna um hvort svo væri. Fjölmargir trúarhópar hafa 

lýst áhyggjum sínum um aðfarir hermanna og skæruliða í héraðinu, ekki síst múslimar. Í 

þriðja lagi er almennt fjallað um kenningar um stríð og frið og friðarstefnur. Greint er 

frá guðfræðilegri og siðfræðilegri gagnrýni á þessar kenningar. Í fjórða lagi fjallar 

ritgerðin um nauðgun í stríði sem kerfisbundið er beitt til að brjóta niður samfélög og 

einstaklinga, en kynferðisofbeldi hefur verið sérstaklega áberandi og gróft í þessum 

átökum. Fjallað er um samfélagslegar afleiðingar og þjáningu fórnarlamba nauðgunar. Í 

fimmta lagi er fjallað um alþjóðasamtök sem láta sig varða hvort friður ríki í heiminum 

og almenna líðan fólks. Þessi samtök eru fjölmörg og bera Sameinuðu þjóðirnar höfuð 

og herðar yfir önnur. Í ljósi stofnskrár Sameinuðu þjóðanna og starfsemi þeirra er fjallað 

um kenninguna um réttlátt stríð og uppbyggingu friðar. Í sjötta og síðasta lagi er fjallað 

um friðarviðræður og friðarsamninga sem gerðir hafa verið um Darfur, en aldrei staðið 

lengi. Ritgerðinni lýkur svo með stuttri lýsingu höfundar á aðbúnaði einnar fjölskyldu 

sem hann bjó í nágrenni við þegar hann starfaði fyrir Rauða krossinn í Súdan. 
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Nei, bölið sprettur ekki úr moldinni  

og þjáningin vex ekki úr jarðveginum (Jb. 5:6) 

 

 

1. Inngangur  

 

Á fyrsta áratug 21. aldarinnar hafa ótrúlegar hörmungar gengið yfir mannkynið bæði 

af mannavöldum og náttúrunnar. Jarðskjálftar hafa skekið jörðina og kostað hundruð 

þúsunda mannslífa í Pakistan, Haíti, Chíle og Mexíkó og um 300 þúsund manns fórust í 

Tsunami flóðbylgjunni í Indónesíu á jóladag 2004. Styrjaldir hafa verið og eru háðar í 

meira eða minna mæli í öllum heimsálfum nema Suðurskautinu og hafa mannskæðustu 

stríðin verið í Sómalíu, Afghanistan, Írak og Súdan.  

Veturinn 2004 til 2005 dvaldi ég í Súdan í Afríku við hjálparstörf fyrir Alþjóðaráð 

Rauða krossins á vegum íslenska Rauða krossins. Þar sá ég með eigin augum í Darfur 

héraði og víðar í Súdan þá ótrúlegu og fjölbreyttu grimmd og mannvonsku sem leiddi 

ólýsanlega þjáningu yfir saklaust fólk. 

Saga Darfur frá 2003 hefur einkennst af morðum, pyntingum, eyðileggingu, nauðg-

unum og fólksflótta. Þrátt fyrir alþjóða fordæmingu á atburðunum þar og kröfur um að 

hætta þessu ofbeldi, halda mannvígar deilur og stríð áfram. Darfur er eitt versta dæmi 

nútímans um mannvonsku. Almennir borgarar eru fórnarlömb mannréttindabrota, sem 

aðallega eru framin af stjórnvöldum í Súdan með stuðningi Janjaweed skæruliða sem 

eru handbendi ráðamanna í landinu. Þessir aðilar eru ábyrgir fyrir morðum, pyntingum, 

nauðgunum, frelsissviptingu, nauðungarflutningum og íkveikjum á heimilum manna og 

að jafna heilu þorpin við jörðu. Einnig bera þau ábyrgð á þjófnaði og eyðileggingu á 

uppskeru og búpeningi. Aðrir uppreisnarhópar bera líka ábyrgð á morðum, nauðgunum, 

mannránum og öðrum mannréttindabrotum.
1
  

Í ársbyrjun 2010 var undirritað vopnahlé sem ekki hefur haldið. 

Á þessum árum:  

hafa um 300.000 karla, kvenna og barna látið lífið, 

hafa um 2,6 milljónir manna misst heimili sín og búa í flóttamannabúðum eða 

hvar sem þeir geta sett sig niður, 

                                                
1 http://www.amnestyusa.org/darfur/darfur-history/page.do?id=1351103 Síðan var sótt 3. mars, 2010 

http://www.amnestyusa.org/darfur/darfur-history/page.do?id=1351103
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hefur ótölulegum fjölda stúlkna og kvenna verið rænt, nauðgað og þær mis-

notaðar, 

hefur heil kynslóð barna náð skólaaldri án þess að hafa nokkurn tímann átt 

heimili.
2
 

Þessar tölur hafa verið nefndar mörgum sinnum og sýndar myndir í sjónvarpi af 

voðaverkum sem hafa verið framin þarna og erfiðu lífi fólksins. Útskýringarnar á 

átökunum eru mjög flóknar og verður leitast við að komast til botns í þeim í þessari 

ritgerð.  

En þetta eru ekki einu hörmungarnar í landinu.  

Í  Suður-Súdan hefur geisað borgarastyrjöld með hléum allt frá því landið hlaut 

sjálfstæði frá Bretum 1956 og heil kynslóð manna er fædd og alin upp í flóttamanna-

búðum og þekkir ekkert annað en stríð og þær hörmungar sem þeim fylgir. Um tvær 

milljónir manna hafa flúið hörmungarnar í suðurhluta landsins og hafa um áratugaskeið 

hafst við í flóttamannabúðum í borginni Omdurman, skammt fyrir utan höfuðborgina 

Khartoum og einnig víða í höfuðborginni sjálfri og lifa í þeirri von að geta einn góðan 

veðurdag snúið aftur heim til sín.  

Það eru svo miklar hörmungar í heiminum, að við sem sitjum heima í hlýjum stofum 

í friðsömu og öruggu landi, hryllum okkur andartak þegar við sjáum fréttir af þeim í 

sjónvarpinu og snúum okkur svo að öðru. 

Eftir að ég kom heim frá Súdan vorið 2005, reynslunni ríkari og með breytta sýn á 

lífið og tilveruna, reyndi ég einstaka sinnum að fjalla um það sem ég upplifði þennan 

vetur í Afríku. Ég hafði verið varaður við því af mér reyndari mönnum að enginn myndi 

hafa áhuga á að hlusta á sögur af dvöl minni þar. Það yrði sagt sem svo: Hvað segirðu; 

varstu í Darfur, var það ekki voðalegt? Og þegar ég svaraði, sá ég áhugann fjara út í 

augum viðmælandans. Ég náði ekki neinni tengingu, því sem betur fer var umræðuefnið 

yfirleitt fullkomlega framandi viðmælandanum og hann gat hvorki sett sig í mín spor né 

þeirra sem ég talaði um. Vannærð, óhrein börn með flugur suðandi í augum, útslitnar 

konur með körfur á höfði eða eldivið á baki og örum markaðir, bardagaþreyttir karlar 

sem bjuggu annað hvort úti undir beru lofti eða gátu leitað skjóls í skýlum úr pappa eða 

léreftsslitrum var algeng sjón. Skortur var á öllu sem við teljum lágmarksnauðsynjar. Úr 

lofti sá ég heilu þorpin sem höfðu verið brennd til grunna, dauðan búfénað í rústunum 

                                                
2 http://www.amnestyusa.org/darfur/darfur-history/page.do?id=1351103 Síðan var sótt 3. mars, 2010 

http://www.amnestyusa.org/darfur/darfur-history/page.do?id=1351103
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og mér varð hugsað til íbúanna á flótta undan Janjaweed skæruliðum sem fóru eins og 

tortímandi eldur um eyðimörkina og skildu eftir sig sviðna jörð. Þetta sama fólk hitti ég 

í flóttamannabúðunum og þrátt fyrir allan missinn og þjáningarnar þakkaði það sínum 

Guði, Allah, sem er að stofni til Jahve Gamla testamentisins, fyrir hvern dag, og fól sig 

honum algerlega á vald með bænahaldi fimm sinnum á dag. 

Ritgerð þessi skiptist í nokkra meginkafla; hún fjallar um sögu Súdans sem blóði 

drifin í áratugi; átökin og afdrif fólksins í Darfur héraði, aðkomu alþjóðastofnana og 

hjálparsamtaka að átökunum og um illskuna og þjáninguna og birtingarmyndir þeirra. 

Þegar ég byrjaði að kafa í viðfangsefnið til að finna sjónarhorn, þar sem illskan og 

þjáningin birtust í sinni tærustu mynd, hlaut ég að staldra við meðferðina á ungum 

stúlkum og fullorðnum konum sem urðu fórnarlömb ótrúlegrar og yfirgengilegrar 

grimmdar hermanna og skæruliða. Hvernig getur slík grimmd verið til? Hvaða guð 

leyfir slíka niðurlægingu og þjáningu sem eyðileggur líf einstaklingsins og fjölskyldu 

hans og heggur að rótum samfélagsins alls? Lýsingar hjálparsamtaka og mannúðarstofn-

ana sem gert hafa rannsóknir á aðbúnaði fólksins í Darfur og framgöngu hermanna og 

skæruliða í stríðinu fylltu mig hryllingi og sorg. Lýsingarnar urðu til þess að ég skoðaði 

betur starfsemi samtakanna og stofnananna sem hafa starfað í Darfur. Reynt verður að 

gera þessum rannsóknum að einhverju leyti skil í tengslum við nálgun hins kristna 

manns á stríðsástandinu. Einnig verður fjallað um nokkrar kenningar í siðfræði stríðs og 

friðar. Þá verður fjallað um trúarleg viðhorf múslima og kristinna manna gagnvart átök-

unum og hvernig alþjóðasamfélagið hefur brugðist við þeim. 
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2. Súdan 

2.1 Sögulegt yfirlit 

Súdan er stærsta ríki Afríku, um 2,5 milljónir ferkílómetra, 25 sinnum stærra en 

Ísland. Það á landamæri að Egyptalandi og Líbýu í norðri, Chad og Mið-Afríkulýðveld-

inu í vestri, Kongó, Úganda og Kenýa í suðri og Eþíópíu og Erítreu í austri, auk þess 

sem það á land að Rauða hafinu. Um 41 milljón manna býr í landinu, þar af um 8,8 

milljónir araba sem eru hin ráðandi stétt og um 7 milljónir í Darfur þ.á.m. Furar, 

Masalitar og Zaghawarar, sem hafa orðið harðast úti í þessum átökum.
3
  

Saga landsins er stormasöm og styrjaldir og þjáningar setja mark sitt á hana. 

Á fyrri hluta 19. aldar réðust Tyrkir og Egyptar inn í landið og um aldamótin gerðu 

landsmenn uppreisn gegn þeim. Bretar komu ári seinna og lögðu landið undir sig. 

Árið 1855 var stofnað íslamskt ríki í Súdan og í lok aldarinnar var landinu stjórnað af 

Bretum og Egyptum. 

Um miðja 20. öld hófst sú óöld sem einkennt hefur sögu landsins allt fram til þessa 

dags. 1955 hófst almenn uppreisn gegn nýlenduherrunum og borgarastyrjöld hófst. Þetta 

leiddi til þess að Súdan hlaut sjálfstæði 1956. Herinn gerði uppreisn og hrakti borgara-

leg stjórnvöld frá 1958. Átök milli kristinna manna og múslima hófust í Suður-Súdan 

1962. Íbúar Suður-Súdan eru margir hverjir kristnir, enda Kenýa-búar að stofni sem 

tilheyrðu Súdan eftir að Bretar skiptu upp landssvæðum. Þessi átök stóðu linnulítið til 

1972 þegar friðarsamningar voru undirritaðir í Addis Ababa og Suður-Súdan hlaut tak-

markað sjálfstæði. Árið 1964 var gerð bylting í landinu og herforingjastjórnin hrakin frá 

og ný ríkisstjórn mynduð. Fimm árum síðar rændi herinn aftur völdum og Jaafar Numi-

eri var gerður að forseta. 

Friður hélst í um áratug, en þá tóku Súdanar upp Sharía lög múslima undir stjórn 

Numieri forseta, sem leiddi til nýrrar borgarastyrjaldar í suðurhluta landsins sem staðið 

hefur linnulítið allt til ársins 2010. Frelsisher Súdans, Sudanese People’s Liberation 

Army, SPLM, hefur verið ráðandi í Suður-Súdan. 

Olía sem fannst í suðurhluta landsins 1978 og upptaka sharía laga múslima 1983 var 

sem olía á ófriðarbálið. Árið 1985 kom herinn enn til skjalanna og steypti Numieri af 

stóli og ári síðar var mynduð borgaraleg ríkisstjórn til að reyna koma á friði eftir 

                                                
3 The Darfur Conflict http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/-

Afrika/Sudan-Darfur/Darfur.html., 28. júlí, 2009. Síðan var sótt 10. mars, 2010. 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/%1fRegionaleSchwerpunkte/%1fAfrika/Sudan-Darfur/Darfur.html
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/%1fRegionaleSchwerpunkte/%1fAfrika/Sudan-Darfur/Darfur.html
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almennar kosningar í landinu. En Adam var ekki lengi í Paradís og 1989 hrifsaði 

núverandi forseti Súdan, Omar Hasan Ahmad al-Bashir til sín völdin með fulltingi 

hersins. 

Í framhaldi af ásökunum um að súdönsk stjórnvöld hefðu staðið á bak við morðtil-

ræði á Mubarak Egyptalandsforseta, settu Sameinuðu þjóðirnar viðskiptabann á Súdan 

árið 1995 og 1998 réðust Bandaríkjamenn á Súdan með því að varpa sprengju á efna-

verksmiðju í höfuðborginni Khartoum, þar sem grunur lék á að þar væru framleidd efna-

vopn í samvinnu við Alkaída hryðjuverkasamtökin. Stjórnvöld neituðu öllu samstarfi 

við þau samtök. 

Árið 1998 var samþykkt ný stjórnarskrá í landinu og ári síðar leysti forsetinn þingið 

upp og lýsti yfir neyðarástandi. Sama ár hóf Súdan útflutning á olíu í samstarfi við 

Kínverja, Kanadamenn og Svía. 

Árið 2001 var aðal hugmyndafræðingur friðarumleitana við Frelsisher Súdan í 

Suður-Súdan handtekinn og sama ár var hungursneyð meðal þriggja milljóna manna í 

landinu. Friðarumleitanir fóru út um þúfur og sama ár urðu flóð í Níl, sem ollu þúsund-

um manna búsifjum. Í september 2001  afléttu Sameinuðu þjóðirnar viðskiptabanni á 

landið til að styðja við friðarumleitanirnar, en eftir hryðjuverkaárásirnar á 

tvíburaturnana í New York í sama mánuði settu Bandaríkjamenn viðskiptabann á Súdan 

og ásökuðu þá um að taka þátt í alþjóðlegum hryðjuverkum. Allt árið 2001, voru 14.500 

þrælar frelsaðir af mannréttindahópum úr ánauð í landinu. 

Árið 2002 hófst með friðarumleitunum milli Suður-Súdan og ráðamanna í Khartoum 

sem leiddi til vopnahlés um mitt árið en varla var blekið þornað á samningunum þegar 

stjórnarherinn réðst á Frelsisher Súdan. Vopnahléið hélt þó nokkurn veginn. 

Í ársbyrjun 2005 voru svo friðarsamningar loks undirritaðir í Suður-Súdan og lengsta 

borgarastríði álfunnar var þar með lokið.
4
 

                                                
4 http://crawfurd.dk/africa/sudan_timeline.htm. Síðan var sótt 3. mars, 2010 

http://crawfurd.dk/africa/sudan_timeline.htm.%20Síðan%20var%20sótt%203
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2.2 Darfur 

Darfur héraðið í Súdan er á stærð við Frakkland og er í vesturhluta landsins. Þar búa 

aðallega þrír ættbálkar sem ráðamenn í Súdan og skæruliðar hafa ráðist gegn, Furar, 

Masalitar og Zaghawarar.  

 

Áður en lengra er haldið er rétt að hafa eftirfarandi staðreyndir í huga: 

1. Nánast allir eru múslimar 

65% íbúa Súdan eru múslimar og hún er ríkistrú og um 25% eru kristinnar trúar og 

búa flestir þeirra í Suður-Súdan. Í Darfur eru flestir múslimar og það skaut skökku við 

að Janjaweed skæruliðar eru einnig múslimar en þeir lögðu fjölmargar moskur í rúst.  

Átökin í Suður-Súdan fara fram á trúarlegum grunni, þar sem múslimar eiga í 

átökum við kristna íbúa og andatrúarmenn í suðurhluta landsins, þótt einnig sé það af 
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pólitískum og efnahagslegum toga, þar sem olíuhagsmunir eru í húfi. Á hinn bóginn eru 

átökin í Darfur af algerlega öðrum toga. Þau hafa ekkert með trúarbrögð að gera. 

2. Allir eru blökkumenn 

Átökin eru milli Araba og svartra íbúa Darfur. Hin raunverulega skipting fólksins í 

Darfur er milli minnihlutahópa, hirðingja og bænda. Ættflokkarnir skilgreina sig sem 

Afríkubúa eða Araba og fer það eftir atvinnu og því tungumáli sem viðkomandi talar. 

Einnig kalla efnameiri íbúar sig Araba. 

Arabar eru hin ráðandi stétt landsins og sumir ættflokkar kenna sig við þá, þótt bak-

grunnur þeirra sé annar.  

3. Þetta er allt pólitík 

Þótt skýrendur átakanna í Darfur hafi lagt áherslu á sjónarhorn mismunandi kynþátta 

og minnihlutahópa, getur bakgrunnur þeirra verið pólitísk átök milli Omar Hassan al-

Bashir forseta landsins og íslamska klerksins Hassan al-Turabi
5
. Þegar uppreisnarhópar 

í Chad unnu að því að steypa ríkisstjórninni í Chad 1990, höfðu þeir aðsetur í Darfur og 

styðja nú íbúa héraðsins. Á hinn bóginn styðja Kínverjar súdönsk stjórnvöld, m.a. með 

því að beita neitunarvaldi í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna gegn viðskiptabanni, enda 

kemur fjórðungur þeirrar olíu sem Kínverjar nota frá Súdan.
6
 

Þá má einnig bæta við að skv. Richard B. Miller er viljinn til að beita ofbeldi í beinu 

hlutfalli við það tengslaleysi og hina menningarlegu og pólitísku fjarlægð óvinarins frá 

samfélaginu, í þessu tilfelli íbúa Darfur. Miller segir þessa formúlu milli ofbeldis og 

framandleika ekki nýja, þar sem hún eigi sér djúpar rætur í hinum klassíska hugmynda-

ramma um beitingu ofbeldis. Það hafi ennfremur í för með sér að viðhorf okkar til of-

beldis geti breyst við það að færa okkur yfir á annan sjónarhól gagnvart hinum óréttlátu. 

Greining á staðsetningu óvinarins gagnvart samfélagsskipaninni að þessu leyti og 

áhrifum af nærveru hans gagnvart viðhorfum til ofbeldis er því mikilvæg.
7
 

                                                
5 Al-Turabi er fyrrverandi prófessor og þingforseti. Hann hefur löngum verið einn aðalandstæðingur al-

Bashir og öfgamúslimi. Fyrir 11. September 2001 kallaði hann Osama bin-Laden oft hetju. Sameinuðu 

þjóðirnar hafa ásakað Turabi fyrir að vera einn helsti stuðningsmaður Réttlætis- og 

jafnaðarheyrfingarinnar (JEM) í Darfur, þar sem margir leiðtoganna eru fyrrverandi nemendur hans. 

Turabi hefur löngum verið í stofufangelsi í Khartoum þar sem hann hefur verið umkringdur 

fylgismönnum. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/21/-

AR2006042101752.html. Grein eftir Emily Wax í Kou Kou Angarana, Chad, 23. Apríl, 2006. 
6
 Wax, Emily, 2006. Truths about Darfur. Wahington Post, 21. apríl, 2006 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/21/AR2006042101752.html 
7 Miller, Richard B. Interpretations of Conflict, Ethics, Pacifism, and the Just-War Tradition, University 

of Chicago Press, Chicago, Bandaríkjunum, 1991. S. 54-55. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/%1f2006/04/21/%1fAR2006042101752.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/%1f2006/04/21/%1fAR2006042101752.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/%1f2006/04/21/%1fAR2006042101752.html
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2.3 Yfirlit yfir átökin í Darfur 

Physicians for Human Rights, Læknar fyrir mannréttindi, gáfu út árið 2004 ítarlega 

skýrslu, Nauðgun sem vopn í stríðinu í Darfur
8
, skömmu eftir að átökin í Darfur hófust. 

Fulltrúar samtakanna ferðuðust um héraðið og tóku viðtöl við hundruð manna, heima-

menn og hjálparstarfsmenn.  

Í skýrslunni segir að tugþúsundir borgara af Fur, Masalit og Zaghawa ættbálkunum 

sem búið hafa í Darfur í margar kynslóðir hafi kerfisbundið verið drepnar, þeim 

nauðgað, verið sveltar og yfir milljón manna hafi þurft að flýja heimili sín þegar þorp 

þeirra voru lögð í rúst. Þrátt fyrir að átökin eigi sér sögulegar rætur hafa þau stigmagnast 

frá því snemma árs 2003, þegar Frelsisher Súdan, Sudan Liberation Army, og Réttlætis- 

og jafnréttishreyfingin, Justice and Equality Movement (JEM), sem í er aðallega fólk af 

fyrrnefndum ættbálkum, kröfðust meiri þátttöku í stjórn sinna mála innan ríkisins sem 

aðallega er stjórnað af Aröbum. Í sögulegu ljósi hefur Darfur verið afskipt, bæði af 

bresku nýlenduherrunum og arabískum ráðamönnum sem setið hafa í landinu síðan það 

varð sjálfstætt 1956. 

Darfur héraðið sem er aðallega eyðimörk og gresjur, er á stærð við Frakkland eins og 

fram hefur komið. Þar búa 7 milljónir manna. Það er mjög afskekkt, um þúsund kíló-

metra í vestur frá höfuðborginni Khartoum og milli þess og höfuðborgarinnar liggur 

malarvegur og járnbraut sem ekki hefur verið nothæf í mörg ár. 

Þrátt fyrir að innri átök meðal ýmissa kynþátta sem hefur verið lýst sem átökum milli 

Araba og fyrrnefndra ættflokka, séu stjórnmálalega og félagslega flókin, er grunnur 

þeirra barátta yfir auðlindum og aðgangi að landi.  

Þurrkar í áratugi, en úrkoma hefur á síðustu 50 árum minnkað um 40%, landeyðing 

og fólksfjölgun hefur orðið til þess að Baggara hirðingjarnir í Norður-Darfur, sem eru 

Arabar, hafa leitað suður á við í leit að vatni og nýju beitilandi. Þar með hafa þeir farið 

inn á landsvæði sem hingað til hafa tilheyrt bænda-þjóðflokkum af afrískum uppruna. 

Ban Ki-moon  framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði í yfirlýsingu 16. júní 2007: 

„Versnandi ástand í Darfúr, minni úrkomu og landeyðingu, má að hluta til rekja til 

hlýnunar jarðar af manna völdum“.
9
 

                                                
8 The Use of Rape As A Weapon of War In The Conflict in Darfur, Sudan 

http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/the-use-of-rape-as-a-weapon.pdf. 4. mars, 

2010. 
9(Enginn höfundur skráður). Neyðarhjálp sem nær til 350.000 einstaklinga. Hjálparstofnun kirkjunnar 

Darfúrblað 2008, bls. 2. Ísafoldarprentsmiðja. 

http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/the-use-of-rape-as-a-weapon.pdf.%204
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Í apríl 2003 réðust uppreisnarmenn í Darfur á hermenn súdönsku stjórnarinnar í 

borginni El Fasher í Norður-Darfur til að krefjast meiri þátttöku í stjórnun eigin 

málefna.
10

 Ríkisstjórnin brást hart við og ráðist var á fjölda þorpa í öllu héraðinu með 

aðstoð Janjaweed skæruliða.
11

  

Um vorið 2004 höfðu stjórnarhermenn, með þátttöku Janjaweed, brennt heimili og 

uppskeru, tekið búpening og eyðilagt brunna, kornuppskeru og áveitur, fellt tré og stolið 

öllu lauslegu og hrakið á vergang 1 – 1,5 milljónir manna í Darfur. Á sama tíma gerðu 

súdönsk stjórnvöld hjálparsamtökum erfitt fyrir eða ómögulegt að nálgast þá sem voru í 

neyð, þar á meðal að neita hjálparstarfsfólki um vegabréfsáritun og leggja hald á 

vörubíla hjálparsamtaka með hjálpargögn um lengri eða skemmri tíma. 

Í apríl þetta ár var reynt að koma á vopnahléi milli stríðandi fylkinga að tilstuðlan 

Bandaríkjastjórnar og Evrópusambandsins en það hélt ekki og átökin héldu áfram. Sam-

einuðu þjóðirnar hlutuðust til um það, að undirlagi Kofi Annan, aðalritara Sameinuðu 

þjóðanna, að hjálparsveitum yrði hleypt inn í héraðið. Í júlí kröfðust Sameinuðu 

þjóðirnar þess að ráðamenn drægju yfirmenn Janjaweed til ábyrgðar og ef það yrði ekki 

gert gætu þeir búist við að sett yrði viðskiptabann á landið. Síðar á árinu kom í ljós að 

enn voru töluverð skrifræðisleg höft á aðgengi hjáparsamtaka á átakasvæðið.
12

 

2.4 Hjálparstarf í Khartoum  

Aðalstarf mitt í Khartoum var að tryggja að hjálparstarfsmenn kæmust fljótt og 

örugglega óhindrað til Darfur. Til þess að svo mætti verða þurfti að sækja um leyfi 

margra stofnana til að komast þangað. Í upphafi tók um 3 vikur að afla þessara leyfa en 

þegar á leið styttist þessi leyfistími niður í tvo daga. En allan þennan tíma þurfti að fá 

stimpla hjá sex stofnunum og skrifstofu hersins  og framvísa alls konar pappírum fyrir 

viðkomandi hjálparstafsmann og hverja flugvél sem flaug á vegum Alþjóðaráðs Rauða 

krossins, ICRC, til Darfur. 

Árið 2008 heimsótti Elín Rósa Sigurðardóttir, sérfræðingur á alþjóða- og öryggis-

sviði Utanríkisráðuneytisins Darfur og ritaði um heimsókn sína grein í Darfúrblað 

                                                
10 The Use of Rape As A Weapon of War In The Conflict in Darfur, Sudan, s. 5 – 7 
11 Hugtakið Janjaweed hefur verið notað í áratugi um glæpamenn sem herja á landbúnaðarhéruð og ræna 
búpeningi og ráðast á ferðamenn. Ráðamenn í Súdan gáfu skæruliðum á sínum snærum þetta nafn til að 

auka sálræn áhrif aðgerða skæruliðanna. Í þessum skæruliðahópi eru meðal annarra fyrrverandi fangar og 

glæpamenn en innan raða þeirra finnast einnig hugsjónamenn sem berjast gegn kynþáttum sem ekki eru 

Arabar. Í Darfur er hugtakið notað um þá sem berjast gegn íbúum Darfur, hvort sem þeir tilheyra 

ráðamönnum landsins eða ekki. 
12 The Use of Rape As A Weapon of War In The Conflict in Darfur, Sudan, s. 7 - 9 
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Hjálparstofnunar kirkjunnar sem lýsir ágætlega þeim erfiðleikum sem við þeim, sem 

heimsóttu landið um stundarsakir, blöstu: 

Mikill fjöldi hjálparsamtaka eru á vettvangi og er þar starfrækt stærsta 

mannúðarverkefni í heimi í dag. Verkefnið, sem kallað er DERO Darfur 

Emergency and Rescue Operation er gert út frá borginni Nyala sem er í  suður 

Darfur. Fjölmargar hjálparstofnanir svo sem UNICEF, WFP, Alþjóðaráð Rauða 

krossins, auk innlendra  samtaka eru með höfuðstöðvar í Nyala og reka verkefni í 

flóttamannabúðum í kring. Aðstæður í Nyala eru erfiðar og búa hjálparstarfsmenn, 

innlendir jafnt sem erlendir við aðstæður sem geta reynt á þolrifin. 

Öryggisástandið er ótryggt jafnt að degi sem nóttu og er í gildi útgöngubann frá 

klukkan 22:00 til 06:00. Rafmagn er stopult, aðföng erfið og flókið að skipuleggja 

ferðalög, jafnvel styttri vegalengdir eins og við fengum að reyna. Töluvert er um 

að bílum sé rænt og má sem dæmi nefna að fjölmörg mannúðarstamtök hafa 

brugðið á það ráð að leigja bíla í stað þess að nota sína eigin. Stjórnvöld fylgjast 

náið með hverju fótmáli útlendinga jafnt sem innlendra og þurftum við hvert 

leyfið á fætur öðru til að fara um landið. Ferðaleyfi frá höfuðborginni Khartoum 

til Darfur. Annað ferðaleyfi til að fara um 120 km. leið til næstu borgar og til baka 

og leyfi til að fara í flóttamannabúðir innan borgarmarkanna. Leyfi til að taka 

ljósmyndir var gefið út, en þó með þeim takmörkum að ekki var leyfilegt að 

mynda hernaðarlega mikilvæga staði eða byggingar svo sem flugvelli, brýr o.fl. 

Starfsmaður samhæfingarmiðstöðvar mannúðaraðstoðar í landinu fylgdi okkur 

svo nánast hvert fótmál. En þrátt fyrir þessa erfiðleika gengur starfsemin ágætlega. 

Starfsemi DERO sinnir verkefnum á sviði heilsugæslu, sálgæslu, 

friðaruppbyggingu og þjálfun. Innan þessara málaflokka falla svo fjölmargir 

þættir svo sem vatn og hreinlæti, valdefling kvenna, tekjuskapandi verkefni fyrir 

ungmenni o.fl. Starfsemin er aðallega í þremur flóttamannabúðum, Mershing, El 

Genina og Zalingei. Flóttamannabúðirnar eru yfirleitt þannig til komnar að fólk á 

vergangi sest að í útjaðri þorpa sem eru til staðar og blandast þannig íbúum þeirra. 

Fólk á vergangi kemur stundum um langan veg en oft er um að ræða styttri 

vegalengdir, örfáa kílómetra, en hefur neyðst til að flýja vegna árása 

uppreisnarhópa eða stigamanna. Þorpið Mershing, um 140 km. norður af Nyala, 

hefur tekið á móti flóttamönnum frá því að átökin hófust árið 2003. Þar hittum við 
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fyrir veraldlega og andlega leiðtoga þorpsins. Þeir kváðu menntun og heilsugæslu 

helst vera ábótavant í þorpinu en kunnu vel að meta samstarfið bæði við innlend 

og erlend mannúðarsamtök. Eitt af fjölmörgum vandamálum sem við er að etja er 

að í sumum tilfellum eru aðstæður flóttamanna betri en aðstæður heimamanna, 

þ.e. skólar og heilsugæslustöðvar. Því er nauðsynlegt að huga vel að jafnvægis 

gæti í þjónustu sem veitt er heimamönnum og aðkomumönnum. Af tali okkar við 

þá sem vinna að mannúðarstarfi á vettvangi í Darfúr er ljóst að ástandið mun ekki 

batna í náinni framtíð. Hjálparsamtök eru komin til að vera og ljóst er að íbúar 

héraðsins munu ekki snúa til baka til fyrra lífs sem bændur og hirðingjar. Pólítísk 

lausn virðist ekki heldur vera í sjónmáli og þrátt fyrir veru alþjóðlegs 

friðargæsluliðs er ástandið mjög viðkvæmt. En lífið gengur einhvern veginn sinn 

vanagang þrátt fyrir erfitt ástand og íbúar sem við hittum horfa fram á veginn í 

þeirri von að komandi kynslóð megi búa við frið.
13

  

Þrátt fyrir töluverð diplómatísk afskipti af málefnum Darfur var ekkert lát á 

átökunum. Strax haustið 2004 voru um 1,4 milljónir manna í flóttamannabúðum stjórn-

valda auk þúsunda sem eigruðu um í þurri eyðimörkinni. Um 200.000 manns höfðu 

flúið yfir til nágrannaríkisins Chad. Bandaríska þingið og utanríkisráðuneyti Bandaríkj-

anna komst að þeirri niðurstöðu að þjóðarmorð ætti sér stað í Darfur. Þrátt fyrir að 

aðgengi hjálparstarfsmanna að svæðinu væri auðveldað, þurftu þeir að eiga við alls 

konar hindranir á svæðinu, s.s. alls konar höft sem stjórnarhermenn og Janjaweed settu á 

athafnir þeirra við úthlutun hjálpargagna.
14

 

                                                
13 Elín Rósa Sigurðardóttir, 2008. Mannúðarstarf í Darfúr-héraði í Súdan. Hjálparstofnun kirkjunnar, 

Darfúrblað 2008, bls 12. Ísafoldarprentsmiðja. 
14 The Use of Rape As A Weapon of War In The Conflict in Darfur, Sudan, s. 10 
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3. Þjóðarmorð? 

3.1 Álit alþjóðasamfélagsins 

Skýrsla Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 2005 sýndi fram á að stjórn-

völd í Súdan og Janjaweed skæruliðarnir eru ábyrgir fyrir brot á alþjóðlegum mannrétt-

indalögum og mannúðarlögum, sem jafngilda glæpum samkvæmt alþjóðlegum lögum. 

Stjórnvöld og skæruleiðar myrtu óbreytta borgara, pyntuðu menn, lögðu þorp í eyði, 

stunduðu nauðganir og aðra kynferðislega misnotkun og neyddu menn til fólksflutninga 

um allt Darfur hérað. Þetta voru víðtækar og skipulegar aðgerðir og teljast því glæpir 

gegn mannkyni. 

Nefndin hlaut í ljósi þess að kanna hvort ofbeldið flokkaðist sem þjóðarmorð. 

Fulltrúar stjórnvalda í Súdan fullyrtu við nefndina að árásir stjórnarinnar í Súdan 

væru svar við uppreisn í héraðinu og væru því hernaðarlegs eðlis. Hins vegar kom í ljós 

við rannsókn nefndarinnar að flestum árásanna var beint gegn óbreyttum borgurum. 

Einnig komst nefndin að því að félagar í Frelsisher Súdan, Sudan Liberation Army, og 

Réttlætis- og jafnréttishreyfingunni, Justice and Equality Movement, væru einnig 

ábyrgir fyrir alvarlegum brotum á alþjóðlegum mannréttindum og mannúðarlögum, 

þannig að jafnaðist á við stríðsglæpi. 

Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að súdönsk stjórnvöld hefðu ekki framið þjóðar-

morð, þar sem grunnþætti vantaði til að sú skilgreining ætti við, en hún er sú að tilgang-

urinn virðist ekki hafa verið þjóðernishreinsun eða að útrýma heilum þjóðernishópum 

eða trúflokkum, heldur hafi tilgangur þeirra sem skipulögðu árásir á þorp að flæma 

íbúana í burtu án tillits til þjóðernis eða trúarlegs uppruna þeirra. 

Á fundi Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í byrjun febrúar 2005, þar sem rætt var um 

skýrsluna hvatti Kofi Annan, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, ráðið til að grípa strax inní 

til að stöðva frekari dráp og þjáningu í Darfur. Hann sagði að síðustu tvö ár hefðu 

nánast verið sem helvíti á jörðu fyrir íbúana þar og þrátt fyrir þá athygli sem beint væri 

að svæðinu hefði ekkert breyst. Hann hvatti til þess að alþjóðasamfélagið, undir forystu 

Öryggisráðsins, fyndi leið til að stöðva drápin og vernda þá sem minna mega sín. Allar 
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leiðir ætti að kanna, þar á meðal viðskiptabann, öflugri friðargæslu og meiri kröfur til 

deiluaðila um að finna pólitískar lausnir.
15

 

Súdanska réttarkerfið er ófært um eða vill ekki takast á við aðstæðurnar í Darfur. 

Réttarkerfið hefur veikst mikið á síðasta áratug. Það sem yfirvöld hafa gert til að takast 

á við aðstæðurnar eru stórlega ófullnægjandi og gagnslitlar aðgerðir, sem hafa skapað 

andrúmsloft fyrir refsingalaus brot á mannréttindum í Darfur, segir í skýrslunni.
16

 

Á hinn bóginn lýsti George W. Bush, forseti Bandaríkjanna, því yfir í byrjun júní 

2005 að þjóðarmorð ætti sér stað í Darfur og gekk þannig þvert á niðurstöðu athugunar 

Sameinuðu þjóðanna.
17

 Eftir því sem árin hafa liðið hefur alþjóðasamfélagið fallist á að 

um þjóðarmorð sé að ræða í Darfur og forseti Súdan, Omar Hasan Ahmad al-Bashir, var 

í ársbyrjun 2010 kvaddur fyrir Alþjóða glæpadómstólinn í Haag í Hollandi til að svara 

fyrir stríðsglæpi í Darfur, sérstaklega árin 2003 – 2004, en hann hefur staðfastlega 

neitað að hafa stutt stríð Janjaweed skæruliðanna þar.
 18

  

Saksóknari stríðsglæpadómstólsins, Luis Moreno-Ocampo, sakaði al-Bashir um að 

hafa gefið skipanir um að útrýma þremur ættbálkum í Darfur sem ekki voru af 

arabískum uppruna (Furar, Masalitar og Zaghawarar). Sömuleiðis á hann að hafa 

skipulagt morð, pyntingar, hópnauðganir og rán. Ríkisfjölmiðlar í Súdan höfðu eftir 

forsetanum að Súdan hafnaði öllum tilraunum alþjóðasamfélagsins til að hafa áhrif á 

málefni landsins með fjárkúgunum og þrýstingi og sór forsetinn þess dýran eið að láta 

aldrei súdanskan þegn í hendur erlendra aðila.
19

 Bandaríkin eiga ekki aðild að Alþjóða 

glæpadómstólnum. 

Til stóð að ákæra forsetann fyrir þjóðarmorð, og hann hefði þá orðið fyrsti sitjandi 

þjóðhöfðingi til að vera ákærður fyrir slíkt, en frá því var horfið af lagatæknilegum 

ástæðum. Margir leiðtogar Afríku og Einingasamtök Afríku styðja forseta Súdans og 

                                                
15 Fréttatilkynning frá 5125. fundi Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, haldinn 16. febrúar, 2005. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8313.doc.htm 
16 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General. 

Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004. Geneva, 25 January 2005. 

www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf. S. 4 - 6. Síðan var sótt 13. mars, 2010 
17 Jim VandeHei, In Break With U.N., Bush Calls Sudan Killings Genocide, Washington Post, 2. júní, 

2005,   http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/01/AR2005060101725.html. 
Síðan var sótt 13. mars, 2010 
18 BBC News. Darfur: Bashir genocide charges to be reconsidered. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8494759.stm, 3. febrúar, 2010. Síðan var sótt 1. apríl, 2010 
19 Forseti Súdans heimsækir Darfur 

http://www.mbl.is/mm/frettir/erlent/2008/07/23/forseti_sudans_heimsaekir_darfur/. Síðan sótt 7. apríl, 

2010 

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8313.doc.htm
http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.%20S.%204%20-%206
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/01/AR2005060101725.html.%20Síðan%20var%20sótt%2013
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/01/AR2005060101725.html.%20Síðan%20var%20sótt%2013
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8494759.stm
http://www.mbl.is/mm/frettir/erlent/2008/07/23/forseti_sudans_heimsaekir_darfur/
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segja að aðförin að honum lýsi hinu tvöfalda siðgæði Vesturlanda, þar sem hinir fátæku 

séu látnir svara til saka en hinir ríku sleppi.
20

 

Ríkisstjórn Súdans brást við handtökuskipun á hendur forsetanum með því að reka 

starfsmenn 13 hjálparstofnana úr landi og gera tæki, tól og aðstöðu þeirra í Darfur 

upptæk. Þetta var í byrjun mars, 2009. Þessi aðgerð hafði mikil áhrif á hjálp til handa 

allt að 4,7 milljóna íbúa í héraðinu sem þurfa á hjálp að halda. Um 1,5 miljónir manna 

fóru á mis við heilsugæslu, 1,1 milljón varð án matar og um 1 milljón manna hafði ekki 

nægilegt hreint vatn. Meðal þeirra hjálparsamtaka sem voru rekin burt voru hollenskir 

og franskir Læknar án landamæra, Médicins sans Frontieres, breska og bandaríska Save 

The Children, CARE International og breska OXFAM.
21

 

3.2 Áhyggjur trúarhópa 

Fjöldi trúflokka hefur hvatt til að þjóðarmorðið í Darfur verði stöðvað undir þeim 

formerkjum, að hjálpa beri þeim sem minna mega sín og eru undirokaðir. Ef kristnir, 

Gyðingar, múslimar, búddistar og aðrir trúarhópar leggjast á eitt, mun þá ekki eitthvað 

gerast? 

Aburðirnir í Darfur hafa laðað að sér fjölbreytt og djúpstætt samstarf trúarhópa til að 

berjast gegn ofbeldinu þar. Átökin þar einkennast af kynþáttastríði milli hörundsdökkra 

múslima annars vegar og hins vegar arabískra múslima sem eru studdir af ríkisstjórn-

inni. 

Siðferði er aðalefni umræðunnar um hvernig Bandaríkin eigi að nálgast vandamálin í 

Darfur. Siðferði á sér trúarlegar rætur í hugum margra. Siðferði og siðferðileg gildi eru 

ofarlega í hugum Bandaríkjamanna og ástandið í Darfur gott dæmi um hvernig siðferði-

leg málefni og nálgun þeirra eru rædd meðal almennings. Hvernig ákveður þjóð hvað sé 

hægt og hvað eigi að gera?
 22

 

Siðferði byggir á mælikvarða þess sem metur siðferðið hverju sinni. Þannig getur 

einum þótt eitthvað siðferðilega rangt á meðan annar sér ekkert athugavert. Sérhver 

maður setur sér siðferðismælikvarða og hegðar sér í samræmi við hann. Ef hann getur 

ekki gert eitthvað sem hann vill gera og felur í sér illsku, t.d. að taka mann  af lífi, og er 

                                                
20 BBC News, 2010. Darfur: Bashir genocide charges to be reconsidered. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8494759.stm, 3. febrúar, 2010. Síðan var sótt 1. apríl, 2010 
21 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/AHAA-7PVN9A?OpenDocument&rc=1&cc=sdn. Síðan 

var sótt 12. apríl, 2010 
22 http://www.religionlink.com/tip_061024.php. Greinin var birt á Internetinu 24. Október, 2006. Síðan 

var sótt 13. mars, 2010 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8494759.stm
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/AHAA-7PVN9A?OpenDocument&rc=1&cc=sdn
http://www.religionlink.com/tip_061024.php


 

 

 

 

 

16 

stöðvaður áður en hann nær fram ætlunarverki sínu, þá er hann jafn slæmur og eins og 

hann hefði náð árangri, því ásetningurinn var fyrir hendi.
23

 

Stríðsaðgerðirnar í Darfur benda til að viljinn til að stunda þjóðarmorð sé raun-

veruleg ógnun. Meðal fyrstu stuðningsmanna aðgerða gegn stjórnarhernum og skærulið-

unum í Darfur voru einstaklingar og samtök Gyðinga sem fannst þeim bæri siðferðileg 

skylda til að stöðva það sem virtist vera útrýming ættflokkanna, þar sem þjóð þeirra 

hafði sjálf orðið fórnarlamb þjóðarmorðs. 

Darfur hefur einnig opnað augu manna fyrir illskunni. Ríkisstjórn Súdans hefur vísað 

frá hjálp og ráðgjöf, staðið í vegi fyrir alþjóðlegum tilraunum til að koma í veg fyrir 

dráp og haldið áfram aðgerðum í héraðinu sem hafa leitt af sér morð á þúsundum 

manna. Hvernig bregst fólk við þegar það skynjar að það eigi í höggi við hið illa? 

Fórnarlömbin þurfa að þola ólýsanlegar þjáningar meðan morðunum linnir ekki, 

þ.á.m. pyntingar og nauðgun. Afkomendur og ættingjar þeirra sem þurft hafa að þola 

þjóðarmorð, s.s. í Rúanda, Armeníu og helfarar Gyðinga eru meðal þeirra sem krefjast 

aðgerða.
24

 

Í grein sem lögmaðurinn Rafia Zakaria
25

 ritaði í pakistanska dagblaðið Daily Times 

um viðhorf múslima til átakanna í Darfur, segir:  

Þögnin um Darfur meðal margra múslima er glæpsamleg. Þar sem átökin eru 

milli múslima en ekki milli t.d. kristinna manna og múslima, hefur þjáningin í 

Darfur ekki orðið hluti af trúarathöfnum í heimi múslima.  

Alþjóðasamfélagið bregst við þegar stórt ríki ræðst á minna og trúarhópar 

bregðast við þegar hópur í einum trúflokki ræðst á annan. 

Hið sérstaka við ástandið í Darfur er, að þar hefur ríkisvaldið ráðist gegn sínu 

eigin fólki og alþjóðasamfélagið veit varla hvernig á að bregðast við. 

Almenningur kærir sig heldur ekki um flóknar aðstæður sem erfitt er að skilja. Ein 

ástæða þess að ráðamenn í Khartoum hafa snúist gegn fólkinu í Darfur er sú að 

þeir vilja auka völd sín í héraðinu og ná meiri stjórn yfir olíuauðlindum landsins. 

Fyrir utan mannfallið og almennt tjón, hefur nágrannaríkið Chad þurft að taka á 

                                                
23 Davies, Brian, 2006, The Reality of God and The Problem of Evil. Continuum International Publishing 

Group, London, New York, 2006. S. 175 
24 http://www.religionlink.com/tip_061024.php. Greinin var birt á Internetinu 24. Október, 2006 
25 Rafia Zakaria er lögmaður og aðstoðarritstjóri altmuslim.com og einnig meðlimur í samtökunum  The 

Asian American Network Against Abuse of Women.  Hún kennir jafnframt stjórnskipum og pólitíska 

heimspeki.  

http://www.religionlink.com/tip_061024.php
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sig mikinn kostnað vegna flóttafólks. Almenningur hefur ekki lengur mikinn 

áhuga á málefnum Darfur, því sagan er of flókin, þannig að menn snúa sér undan. 

Jafnvel múslimir sjálfir eru jafn sinnulausir og alþjóðasamfélagið. Þar sem átökin 

eru ekki milli múslima og annarra trúaflokka er ekki fjallað um þjáninguna í 

Darfur meðal þeirra við helgihaldið. Þar sem bæði súdönsk stjórnvöld, 

skæruliðahóparnir og fórnarlömbin í Darfur eru múslimar eiga aðrir múslimar 

erfitt með að taka afstöðu til þess óréttlætis sem á sér stað, auk þess sem það 

þjónar engum pólitískum tilgangi. Á hinn bóginn minnir það sérhvern múslima á 

að  múslimir geta sýnt jafn ámælisverða grimmd og harðstjórn og hverjir aðrir. Í 

ljósi þessa geta menn ekki upphafið ein trúarbrögð eða þjóðerni á kostnað annarra 

eða haldið því fram að trúarleg samstaða geti leyst allan vanda. Fórnarkostn-

aðurinn í Darfur hækkar, þorpin eru brennd áfram en samt er heimurinn þögull.
26

 

                                                
26 Zakaria, Rafia. Criminal silence on Darfur. http://www.altmuslim.com/a/a/a/2482. - Greinin í heild 

sinni birtist í dagblaðinu Daily Times í Pakistan, 15. maí, 2007. Síðan var sótt 25. febrúar 2010. 

http://www.altmuslim.com/a/a/a/2482
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„Stríð er aðeins indælt fyrir þá  

sem aldrei hafa reynt það.“ 

Erasmus Rotterdam 

4. Ofbeldi, stríð og friður 

4.1 Ofbeldisþríhyrningur Galtungs 

Er stríð náttúrulögmál? Nei, það er eins með stríð eins og t.d. þrælahald, nýlendu-

stefnu og einræði, að allt eru þetta félagsleg fyrirbæri, sem fyrirfinnast ekki í öllum 

samfélögum. Þess vegna er hægt að koma í veg fyrir stríð. 

Því miður hefur sagan sýnt greinilega að trúarbrögð eru oft beinlínis tengd því versta 

í mannlegri hegðun; fjöldi styrjalda háður, milljónir drepnar og enn í dag eru hryllileg 

hryðjuverk framin. Allt er þetta gert í nafni trúarinnar. Guðfræðingar og heimspekingar 

hafa glímt við spurninguna, hvers vegna trúarbrögðin geta leitt til slíkra illgjörða, en 

engin viðunandi svör hafa fengist.
27

 

Galtung og Kimball fjalla báðir um ofbeldið, Galtung aðallega út frá félagsfræðilegri 

nálgun, þ.e. hvað er ofbeldi, hvernig á að greina það og ekki síður: Hvað er friður? Það 

ríkir ekki endilega friður, þótt menn hafi lagt niður vopn og samið vopnahlé. Þeir sem 

telja að svo sé eru frekar barnalegir í skoðun sinni, því undirliggjandi ástæður ófriðarins 

eru ekki upprættar. Þetta er því þvingaður friður, sem Galtung kallar neikvæðan frið, því 

á yfirborðinu er allt rólegt en það kraumar undir niðri.
28

 Galtung kom fram með 

kenninguna um jákvæðan og neikvæðan frið í verki sínu Violence, Peace and Peace 

Research.  Í stuttu máli þá næst jákvæður friður með þvi að uppræta undirliggjandi 

ástæður fyrir stríði og vopnuðum átökum með því að hrinda í framkvæmd félagslegum, 

hagrænum og pólitískum breytingum. Galtung segir nauðsynlegt að skilgreina ofbeldi 

ekki of þröngt, sérstaklega ef friður er álitinn andstæða ofbeldis. Stórlega ranglátar 

félagslegar skipanir og aðgerðir, þar sem engu beinu ofbeldi er þó beitt geta verið álitnar 

sem hluti af friðarferli. Það á ef til vill við um til dæmis viðskiptabann á ákveðna þjóð 

sem pólitíska aðgerð. Enginn beinn gerandi beitir fólk beinu líkamlegu ofbeldi en vegna 

þessa banns gætu þúsundir manna látið lífið vegna skorts á nauðsynjavörum og lyfjum. 

                                                
27 Kimball, Charles, 2002. When Religion Becomes Evil. Harper Collins, Paperback Edition, San 

Fransisco, 2003. S.1 
28 Galtung, Johan: http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm 
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Þetta kallar Galtung kerfislægt ofbeldi. Þessi rangláta skipan mála tengist kúgun og 

óréttlæti og hefur ekkert með frið að gera.
29

  Þetta tengist hugmyndum Galtungs um 

ofbeldisþríhyrninginn sem hann kallar svo.  

Ofbeldisþríhyrningur Galtungs er gott tæki til að öðlast betri og dýpri skilning á 

ofbeldi, styrjöldum og áhrifum þeirra, bæði þeim sýnilegu sem og duldum áhrifum. Ef 

honum er rétt beitt, gæti hann jafnvel stuðlað að grundvelli viðvarandi friðarferlis.  

Ofbeldi er skipt í beint ofbeldi, þ.e. hið sýnilega sem trónir á toppi þríhyrningsins, 

kerfislægt eða óbeint ofbeldi þar sem enginn sérstakur gerandi beitir ofbeldinu, heldur 

er það innbyggt í kerfið og birtist í ójafnri skiptingu valdsins og þarf af  leiðandi í 

mismunandi möguleikum í lífinu og að lokum menningarbundið ofbeldi, en þar er átt 

við þá menningartengdu þætti sem réttlæta beint eða kerfislægt ofbeldi.
30

  Þessir þrír 

þættir, hinn sýnilegi og hinir tveir duldu mynda þrjú horn ofbeldisþríhyrningsins.  

Þeim mun nær sem maður er grunni eða botni þríhyrningsins, þeim mun fjær er hið 

sýnilega ofbeldi. Höfuðkosturinn við ofbeldisþríhyrninginn er sá að hann leggur áherslu 

á mismunandi ofbeldi og takmarkar það ekki við líkamlegt ofbeldi, en gallinn er þó sá 

að gengið er út frá því að ofbeldi, hverju nafni sem það nefnist, sé alltaf til staðar í 

einhverri mynd.  

Hvers vegna drepur maður mann? Galtung segir að það sé að  hluta til vegna þess að 

menn séu aldir þannig upp, ekki beinlínis til að drepa, heldur að það sé réttlætanlegt að 

drepa við ákveðnar aðstæður. Þetta er ríkasti þátturinn í menningartengda þætti 

þríhyrningsins, sem réttlætir ofbeldi framar öðru, en er um leið sá þáttur sem leiðir helst 

til friðar. Innan menningarþáttarins eru trúarbrögðin, sem endurspegla fjölbreytni 

menningarinnar. Þau mæla fyrir friði en eru oftar en ekki meðvirkandi orsakavaldar 

ofbeldis og ófriðar.
 31

 

Galtung hafnar þeirri kenningu að ofbeldi sé í náttúrulegu eðli mannsins, en hins 

vegar er möguleikinn á ofbeldi í eðli hans og fer það eftir umhverfinu hvort það brýst út 

eða ekki. Ofbeldi er breytilegt eftir löndum og svæðum og fer eftir menningu og 

þjóðfélagskerfi á hverjum stað, en mismunandi menning og félagskerfi getur kallað 

                                                
29 Dr. Sólveig Anna Bóasdóttir, 2007. Friðarrannsóknir og ofbeldi. Fyrirlestur sem m.a. var fluttur á 

námskeiði um siðfræði stríðs og friðar á haustmisseri, 2007. 
30 Forster, Edgar J., Does Media Violence Make Daily Violence Invisible, s. 5. 

http://www.mediamanual.at/en/pdf/mediaviolence.pdf 
31 Galtung, Johan, 1996. Peace by peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization. 

International Peace Research Institue, Oslo. Sage Publications Ltd. London, England, 1996. S. 6 
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fram líkamlegt ofbeldi. Það sama á við um friðinn; friðurinn verður að vera hluti af 

menningunni og félagskerfinu. Friðurinn getur ekki aðeins búið í huga mannsins. Áhrif 

hins sýnilega ofbeldis hefur áhrif á ósýnilegu þættina og þeir styrkjast eftir því sem hið 

sýnilega ofbeldi er meira. Hatrið og þörfin fyrir hefnd nærir þessa þætti. Þess vegna 

reyna menn oft að koma á friði með pólitískum lausnum, s.s. með því að lagfæra 

landamæri en sleppa menningarlega þættinum. Vopnahlé geta orðið til þess að þörfin 

fyrir kerfislægar og menningarlegar umbætur minnkar og vopnahlé verður þess vegna 

aðeins stund milli stríða. Til þess að vinna bug á þessari hringrás þarf að skilgreina 

rætur átakanna, endurhæfa fórnarlömbin, endurbyggja húsin þeirra, og endurskipuleggja 

kerfislæga og menningarbundna þætti sem leiddu af sér ofbeldið og að lokum að sætta 

hinar stríðandi fylkingar. Ef einhver þessara þátta er undanskilinn mun enginn árangur 

nást. Uppbygging án þess að undirliggjandi þættir séu upprættir mun leiða til ofbeldis á 

ný. Sættir takast best ef andstæðingarnir vinna saman að skilgreiningunni og 

uppbyggingunni. Meginþættir friðarmenningar eru: ekkert ofbeldi, sköpun og mannúð. 

Niðurstaðan er sú að menn ættu aldrei að ætla sér að skaða aðra og aldrei að gera öðrum 

það sem ekki er hægt að taka til baka! Það síðarnefnda á við um t.d. líflát, það verður 

ekki aftur tekið. Þeir sem eru særðir gróa aldrei alveg um heilt og sálræn mein aldrei. 

Þannig sjást örin ef til vill ekki á fórnarlambi nauðgarans, en andlega hliðin verður 

aldrei söm.
32

 

4.2 Agenda for Peace 

Boutros-Boutros Ghali, fyrrverandi aðalritari Sameinuðu þjóðanna, segir í riti sínu, 

Agenda for Peace, að dýpstu rætur alls ágreinings séu efnahagsleg örvænting, félagslegt 

óréttlæti og pólitísk kúgun. Jákvæður friður felur í sér upprætingu á ofbeldi með því að 

efla öryggisgæslu eða tryggja almenna velferð og sameina þessa tvo þætti, öryggi og 

réttlæti. Neikvæður friður felur í sér umboð til að svipta menn vopnum eða banna þau. Í 

stuttu máli þá tengist jákvæður friður réttlæti en neikvæður friður öryggi. 

Á alþjóðavísu taka fjölþjóðasamtök, sérstaklega Sameinuðu þjóðirnar, að sér að 

koma á jákvæðum friði, s.s. með því að tryggja mannréttindi og þróun en í 

innanríkisdeilum felst jákvæður friður í að efla félagskerfið, sérstaklega frjáls félaga-

samtök, NGO – Non-Governmental Organisations, grasrótarsamtök, kirkju og verka-

                                                
32 Galtung, Johan, Violence, War, and Their Impact. On Visible and Invisible Effects of Violence. 

http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm. Engin dagsetning. Síðan heimsótt 2. apríl, 2010. 

http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm
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lýðsfélög til að ryðja friðarsáttmálum og friðarferli braut. Einnig þarf að efla lýðræði og 

gott stjórnarfar, sem er gagnsætt og laust við spillingu og lagaumhverfi. Neikvæður 

friður í innanríkisdeilum felur í sér að herflokkum er sundrað, afvopnun á sér stað og 

hugmyndafræði friðar er gert hátt undir höfði. 

Friðaruppbygging felur í sér að stofnanir eru þróaðar með þeim hætti að þær geti 

tekist á við vandamál án ofbeldis. Þrátt fyrir að alþjóðastofnanir leiki meginhlutverk í 

friðaruppbyggingunni verður hún að vera innlendum borgurum eðlislæg þegar kemur að 

því að fást við hlutina án ofbeldis. Ofbeldið á ekki að vera eins sjálfsagt og það hefur 

verið. 

„Friðarleitin“ skiptist því í þrjá meginþætti, þ.e.: 

1. réttvísi 

2. öryggi 

3. Friðsemd. 

Fyrstu tveir þættirnir ráða útkomunni á friðaruppbyggingunni, hvort til verður já-

kvæður eða neikvæður friður. 

Þriðji þátturinn felur í sér aðferðir sem notaðar eru til að ná árangri í 

friðaruppbyggingunni. CPCC, Canadian Peacebuilding Coordinating Committee, bjó til 

eins konar kort 1977 sem í eru ellefu leiðir til friðaruppbyggingar og Catholic Relief 

Services hefur kynnt sextán leiðir til að ná sama markmiði. 

Einn mikilvægur þáttur friðaruppbyggingar er þátttaka beggja kynja en fram undir 

síðustu áratugi var þátttaka kvenna lítil en jókst á síðasta fjórðungi 20. aldar með auk-

inni jafnréttisumræðu og kröfum kvenna í öllum stéttum til jafnréttis. Hlutur femínískrar 

guðfræði var fyrirferðarmikill í þessum efnum.
 33

 

Í bók Atacks eru friðargæsla og friðaruppbygging í Mosambique tekin sem dæmi um 

velheppnaða friðaruppbyggingu, en þar hefur átt sér stað mesta breyting til friðar vegna 

tilstuðlan Sameinuðu þjóðanna. Þetta kallast annarrar kynslóðar friðargæsla sem felur í 

sér áhrifamikla viðleitni til að halda friðinn, öfugt við klassíska eða fyrstu kynslóðar 

friðargæslu.  Friðaruppbyggingin byggðist á fjórum grunnþáttum; afskipti af stjórn-

málum, hernaði – aðallega afvopnun, mannúð og uppbyggingu kosningakerfis.
34

   

                                                
33 Atack, Iain, The Ethics of Peace and War,  Edinburgh Studies in World Ethics, Edinburgh University 

Press Ltd., 2005,  s. 144 - 147 
34 Atack, Iain, 2005,  s. 147 - 148 
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Þessa reynslu má að einhverju leyti yfirfæra á Súdan, þar sem innanlandsdeilur eiga 

sér stað og utanaðkomandi öfl skipta sér af ástandi mála og ganga í milli, styðja einn 

deiluhóp umfram annan. Friðarumleitanir t.d. í Suður-Súdan hafa nánast undantekn-

ingarlaust verið fyrir tilstuðlan erlendra aðila og alheimssamfélagið leggur hart að ríkis-

stjórn landsins að koma á friði með alls konar þvingunaraðgerðum svo hægt verði að 

byrja að byggja landið upp að nýju. 

Hættan á alþjóðlegri íhlutun í málefni ríkja felst í því að með stanslausri íhlutun og 

kynningu á vestrænum gildum og siðum verða menningarsvæðin einsleit og það gæti 

leitt til átaka í staðinn fyrir að binda endi á þau, þar sem ekki eru allir á því að innleiða 

þessi gildi. Því verður að sýna meiri skilning á ríkisbyggingu state-building í stað þess 

að innleiða vestræn gildi. Friðaruppbygging verður að vera víðtækari en tæknileg aðstoð 

í alþjóðlegum stjórnunaraðgerðum.
35

  

4.3 Friðarstefna 

Félagsfræðingar, stjórnmálafræðingar og guðfræðingar hafa fjallað um stríð og frið 

frá örófi alda. Meðal þess sem þar hefur komið fram er svokölluð friðarstefna, sem 

greinist í margar undirstefnur. Algengasta tegundin af friðarstefnu er svokölluð stríðs-

friðarstefna, þar sem stríð er almennt miðjan af siðferðilegu vandamáli sem friðar-

stefnan fæst við. 

Peter Mayer
36

 segir hinn venjubundna skilning á friðarstefnu vera algjöra neitun á 

þátttöku, eða stuðningi á nokkurn hátt við að heyja stríð. Því er friðarstefna venjulega 

útskýrð sem regla þar sem það er siðferðilega rangt að hefja eða taka þátt í stríði. Atack 

segir þetta vekja spurninguna Af hverju er rangt að vera þátttakandi í stríði? Og svarið 

útskýrir Richard Norman
37

 vel er hann segir að þátttaka í stríði og beiting vopnavalds er 

röng þar sem mannslífum er eytt.  

Sumir friðarsinnar nota mótmæli gegn stríði eða beitingu vopnavalds sem verkfæri 

fyrir erlendri stefnu eða félagslegum breytingum, frekar en fordæmingu á ofbeldi eða 

dráp á mönnum undir hvaða  kringumstæðum sem er.  

Atack segir að hægt sé að greina á milli þriggja breytilegra tegunda af and-stríðs 

friðarstefnu eða and-hernaðardýrkun. Sú fyrsta kallast mannúðar friðarstefna human-

itarian. Þessi stefna byggir á andstöðu gagnvart stríði og felur í sér almennar 

                                                
35 Atack, Iain, 2005,  s. 150 - 152 
36 Peter Meyer er professor í félagsfræðum við háskólann í Augsburg, Þýskalandi. 
37 Richard Norman er fyrrverandi prófessor í heimspeki. 
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siðferðisreglur, s.s. almennt bann við að taka mannslíf eða beitingu ofbeldis. Sú næsta 

nefnist alþjóðahyggja internationalism, sem felur í sér andstöðu gegn stríði og segir það 

vera brot á alþjóðlegum lögum. Sú þriðja, jafnréttissinnuð and-hernaðardýrkun, egali-

tarian, rís gegn stríði líkt og miðill sem fylgir eftir fjárhagslegum hagsmunum. Jafn-

réttissinnar segja að það séu verkamennirnir sem þjáist í stríði en ekki þeir auðvalds-

sinnuðu sem efna til stríðs.
38

  

 Í bókinni Interpretations of Conflict eftir Richard B. Miller er fjallað um siðfræði, 

friðarstefnu og réttlátt stríð frá kristnu sjónarhorni.  

Friðarstefna er siðfræðileg höfnun á stuðningi við stríð eða þátttöku í stríði,
39

 en 

kenningin um réttlátt stríð fjallar um að sjálfsvörn þjóðríkis sé nægileg réttlæting fyrir 

stríði. Þegar fullveldi þjóðríkis er ógnað af öðrum aðila innan alþjóðasamfélagsins er 

fórnarlambi árásarinnar heimilt að verjast og að koma lögum yfir árásarþjóðina með 

aðstoð annarra þjóða. Þetta er eina leyfilega beiting vopnavalds í alþjóðasamskiptum 

samkvæmt 42. og 51. grein stofnsáttmála SÞ. Stofnsáttmáli SÞ heimilar aðeins 

sjálfsvörn í þeim tilvikum þegar árás hefur orðið, af þeim sökum flokkast fyrirbyggjandi 

árásir, pre – emptive strike, ekki sem sjálfsvörn. Þá er hernaðaríhlutun af hálfu 

alþjóðasamfélagsins í innri málefnum þjóðríkja siðferðilega réttlætanleg þegar brot á 

mannréttindum eru annars vegar.
40

  

Talsmenn réttláts stríðs og friðarsinnar eiga marga sameiginlega fleti, þar á meðal 

hafa báðir hóparnir í raun sama útgangspunkt, þar sem friður er markmiðið en forðast 

beri stríð og illsku. Reinhold Niebuhr hefur sagt að friðarsinnar líti framhjá 

drottnunarvilja og sjálfselsku mannkyns frá sögulegu sjónarmiði. Þar af leiðandi skilja 

þeir ekki harðan og margbreytilegan raunveruleikann og siðferðilega skyldu mannsins 

um að verjast áreiti. Hins vegar leggur hann einnig áherslu á nauðsyn hugmyndafræði 

friðarsinna til þess að menn sætti sig ekki við stríð sem eðlilegan hluta tilverunnar. 

Friðarsinnar hafa gagnrýnt tillögur talsmanna um réttlátt stríð en með því að kryfja 

skoðanaágreininginn til mergjar koma í ljós fleiri sameiginlegir þættir:
41

 

                                                
38 Atack, Iain, 2005, s. 81 
39 Atack, Iain, 2005, s. 76 
40 Atack, Iain, 2005, s. 64 
41 Miller, Richard B., 1991, s. 102  
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4.4 Guðfræðileg gagnrýni 

 Það truflar marga friðarsinna að talsmenn réttláts stríðs beita sjaldan guðfræði-

legum rökum fyrir skoðunum sínum. Á hverju byggist þá réttlæting þeirra? Ómeðvitað 

sækja þeir ekki í Biblíuna og boðskap Jesú til að skapa grunnreglur um réttlæti heldur 

notast þeir við siðferði náttúrulögmálsins Natural law morality. Þá er spurningin, hvert 

á að sækja umboð fyrir kristna umfjöllun um stríð? Stanley Hauerwas
42

 hefur reynt að 

víkka þessa rökleiðingu  með því að setja hana inní rökræðu um nútíma siðfræði. Hann 

leitast við að finna, án sögulegs samhengis, hlutlægan grunn til byggja á siðferðisreglur 

fyrir fjölmenningarsamfélög. Hauerwas telur að það  að veita grundvallarreglum, sem 

virðast viðeigandi við öll skilyrði, siðferðileg yfirráð, krefjist þvingunar, sérstaklega við 

jaðarhópa. Það leiðir til félagslegrar upplausnar. Tengslin milli hugmynda um réttlátt 

stríð og kristin grunngildi draga því úr áhrifum rökræðna um að draga úr ofbeldi.  

Friðarsinnar sækja gjarnan í fjallræðuna þegar þeir leita eftir guðfræðilegu umboði. 

Ólíkt Ágústínusi takmarka þeir ekki reglur Jesú um afneitun valdnotkunar við tengsl 

milli einstaklinga, heldur álíta þær algildar og skilyrðislausar. Oft nota kristnir friðar-

sinnar efni úr Biblíunni til að móta sögulega guðfræði. Framganga sögunnar er ákveðin 

af Guði. Þeir sjá óþolinmæði og vantraust  til Guðs hjá talsmönnum réttláts stríðs sem 

nota veraldlegar  aðferðir ríkisins til að hafa áhrif á söguna. Hauerwas segir frið ekki 

vera eskatalógíska hugsjón heldur sé hann til staðar hér og nú í hinu kristna samfélagi. 

Hið kristna samfélag, kirkjan, hefur sín eigin gildi og hollustu sem ganga stundum gegn 

hagsmunum þjóðríkisins. Því á kirkjan að forðast að samtvinnast því. Stríð er ekki hluti 

af fyrirætlun Guðs um heiminn og örlög hans eru ekki í höndum þjóðríkisins. Fæstir 

þeirra höfunda sem eru á þessari skoðun eru þó á því að kirkjan eigi algjörlega að 

einangra sig frá pólitískri eða félagslegri skyldu. Með því að halda sig við sín trúarlegu 

og siðferðilegu gildi getur hún afhjúpað falskar forsendur veraldlegs lífs. Ef kirkjan 

mælir fyrir veraldlegum málefnum eins og réttlátu stríði starfar hún að málefnum 

þjóðríkisins. 

Friðarsinnar leita einnig í sköpunarguðfræðina eftir stuðningi. Ofbeldislaus mótstaða 

er sótt í sköpunarguðfræði sem kveður á um tengsl og jafnstöðu alls lífs. Gjörðir eins 

hafa áhrif á alla. Óréttlátum athöfnum er líka á beinan hátt hafnað með því að neita að 

taka þátt í þeim. Sköpunarguðfræðin á einnig við þegar sumir friðarsinnar líta til þess að 

                                                
42 Stanley Hauerwas er guðfræðingur og siðfræðingur sem kennir guðfræðilega siðfræði við Duke 

University í Durham í Norður-Karólínufylki í Bandaríkjunum.  
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hugmyndafræðin um réttlátt stríð getur verið aðlöguð að hernaðarsinnuðum þjóðríkjum, 

þar sem ríkið táknar reglu sköpunar, sem er að líða undir lok. 

G. H. C. Macgregor segir að siðfræði friðarsinna byggi á trú á Guð sem elskar alla 

óendanlega mikið og án hlutdrægni. Notkun á banvænu afli brýtur því augljóslega á því 

þar sem ofbeldi er oftast réttlætt með aðskilnaði og mismunun manna. Guðfræðileg 

mannfræði ber einnig á góma vegna þess að margir friðarsinnar eru á því að óvini megi 

friðþægja með trausti, þolinmæði og ást. Mannfræðin er síðan tengd við eskatalógíuna. 

Þar af leiðir, að traust til óvinarins felur í sér von til þess sem Guð getur breytt í 

óvininum. Þar með líta þeir svo á að sé gripið til vopna, jafnvel sem síðasta úrræðis, 

sýni það skort á þolinmæði og von. Thomas Merton fullyrðir að sannfæring friðarsinna 

sé óaðgreinanleg við eskatalógíska kristna von sem er opin fyrir nærveru Guðs í öllum 

mönnum. 

Þessi dæmi sýna að kristnir friðarsinnar grafa stöðugt undan réttlætingu um að beita 

banvænum vopnum. En á sama tíma eru talsmenn réttláts stríðs krafðir um að skýra frá 

þeim bakgrunni sem réttlæting þeirra byggir á.
43

 

4.5 Siðferðileg gagnrýni 

Margir friðarsinnar líta svo á að takmarkað stríð, ef svo mætti að orði komast, sé ekki 

mögulegt í nútímahernaði í ljósi stríða 20. aldarinnar. Hugmyndir um réttlátt stríð eru 

því úreltar. Oft er gengið svo langt að segja að réttlæting stríðs hafi í raun aldrei verið 

réttmætt. Því er  haldið fram að yfirvöld hafi gegnum söguna hulið áhrif stríðs og rétt-

lætt ákvarðanir sínar með siðferðilegum rökum. 

Óumdeilanlegt gildi hverrar manneskju er annar útgangspunktur friðarsinna. Mac-

gregor segir fátt jafn ókristilegt eins og það að ópersónugera aðra manneskju.    En það 

er einmitt talin ein forsenda þess að geta háð stríð. Cheney Ryan talar um að friðarsinnar 

geti ekki eða vilji ekki skapa þau skil milli manna sem nauðsynleg eru til þess að geta 

tekið líf. Næmni friðarsinnans á hin dýpri tengsl milli allra manna koma í veg fyrir að 

þessi skil myndist. En hann sér einnig vandamál í þessu. Sýnir ekki viljinn til að vernda 

saklaust fórnarlamb sem verður fyrir ofbeldi, þessi dýpri tengsl? Hann heldur áfram 

með því að spyrja hvað neitun um að vernda saklaust fórnarlamb myndi tákna um þessi 

tengsl eða okkur sjálf. Menn skaðast óhjákvæmilega, hvort sem það er fórnarlambið, 

þegar friðarsinninn ákveður að sitja hjá, eða árásaraðilinn þegar hinn réttláti verndari 

                                                
43 Miller, Richard B., 1991, s. 108 - 111. 
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skerst í leikinn. Hvernig sem er, þá er ekki  hægt að ganga út frá því að spurningin um 

beitingu valds sem getur leitt til dauða sé siðferðilega einsleit.
44

  

En þrátt fyrir þessa ólíku nálgun liggja skoðanir þessara hópa saman: 

Nefna má tvö atriði þar sem leiðir friðarsinna og talsmanna réttláts stríðs liggja 

saman. Kristnir friðarsinnar mynda ekki skoðanir sínar einungis með tilliti til grund-

vallarreglu um að skaða ekki, það er nonmaleficence reglunnar, heldur líka vegna 

jákvæðra skyldna, kenninga um dyggð, félagslegar kenndir, eðli ofbeldis og kosti þess 

að grípa ekki til ofbeldis. Stríð hefur félagsleg, trúarleg og siðferðileg áhrif. Mikilvægt 

er að friðarsinnar veki athygli á þessum áhrifum og fjalli um þau, svo stríð verði með-

höndlað sem lokaúrræði. Notkun Childress
45

 á  prima facie skyldunum leiðir af sér, að 

beiting valds sé undantekningar úrræði, sem aðeins er beitt við neyðaraðstæður, sem 

krefjast siðferðilegrar réttlætingar. 

Ef samræðum um réttlátt stríð er ætlað að fjalla siðferðilega um átök og meðtekið er 

að stríðsátök séu undantekningar tilvik, er þá ekki rökrétt að talsmenn réttláts stríðs  færi 

umræðuna um réttlátt stríð út á jaðarinn og geri umræðuna um þarfir friðar fyrir 

eðlilegan gang mannlegra mála, miðlæga? Hjá þeim, rétt eins og friðarsinnum, er friður 

hið æðra markmið. Þannig fengju þarfir friðar stærri sess í hugarheim okkar í staðinn 

fyrir áhuga okkar á stríði. 

Svo virðist vera að samleiðir friðarhyggju og grunnreglna um réttlátt stríð komi hvað 

skýrast í ljós þegar  farið er í saumana á því hvað aðskilur þær. Hins vegar eru niður-

stöðurnar blandaðar og flóknar. Áherslur innan kristninnar eru margþættar bæði hvað 

varðar guðfræði og siðfræði. En með því að fullyrða að friðarhyggja og réttlátt stríð eigi 

samleið er ef til vill verið að líta framhjá því sem helst hefur vantað í umræðuna þar á 

milli, það er sameiginlegar hugmyndir þeirra um getu siðferðilegrar orðræðu til að túlka 

stríð og gefa síðan skýra og hlutlæga niðurstöðu.
46

 

4.6 Hættumerki innan trúarbragða  

Charles Kimball lítur á þau hættumerki innan trúarbragða sem geta leitt til ofbeldis. 

Öll hættumerkin sem hann telur upp og fjallar um bera þess merki að um öfga í 

trúarbrögðunum sé að ræða. Kaflaheitin í bókinni When Religion Becomes Evil; Krafan 

                                                
44 Miller, Richard B., s. 114. 
45 James Childress er heimspekingur og guðfræðingur og prófessor í siðfræði við Univeristy of Virgina í 

Charlottesville í Virgina fylki í Bandaríkjunum. 
46 Miller, Richard B., 1991, s. 121 - 124 



 

 

 

 

 

27 

um hinn eina sannleika, Blind hlýðni, „Réttar“ tímasetningar,  Tilgangurinn helgar 

meðalið og Heilagt stríð benda öll til öfga af einhverju tagi. Sem betur fer er aðeins 

brotabrot af sanntrúuðu fólki svo öfgakennt í trú sinni að það leiti allra leiða til að 

þröngva henni upp á aðra. Hins vegar ber afskaplega mikið á þessum öfgahópum í allri 

fjölmiðlaumfjöllun, þannig að venjulegt fólk fellur í skuggann.  

Stríðandi fylkingar leggja niður vopn af mörgum ástæðum; vopnin eru uppurin, 

peningarnir búnir, allir hermennirnir fallnir eða samið er um vopnahlé, en sjaldnast 

vegna þess að deilumál hafi verið leyst til frambúðar og jákvæðum friði verið náð. En 

það breytir ekki þeirri staðreynd að orsakir ófriðarins eru enn fyrir hendi og ef málin eru 

ekki leidd til farsælla lykta, sitja menn á tifandi tímasprengju. Gott dæmi um þetta er 

upphaf seinni heimstyrjaldarinnar, en margir hafa litið svo á  að tíminn milli heimstyrj-

aldanna hafi nánast verið vopnahlé, því Versalasamningarnir leystu ekki þau undirliggj-

andi vandamál, sem lágu til grundvallar þeirri fyrri og til urðu ný ágreiningsefni, 

sérstaklega um landamæralegu milli Þýskalands og Frakklands.
47

 

Íslamskir bókstafstrúarmenn stunda heilagt stríð, jihad, gegn Vesturlöndum. Það er 

útbreiddur misskilningur að orðið jihad þýði bókstaflega heilagt stríð, í raun þýðir það 

að þjóna Allah og langflestir þeirra 1,3 milljarða manna sem aðhyllast íslam hafa engan 

áhuga á að fara í heilagt stríð gegn Vesturlöndum.
48

 Þessi trúarbrögð eiga það sameigin-

legt að talsmenn þeirra telja sig vera hina einu, sönnu flytjendur sannleikans fyrir allan 

heiminn um alla framtíð. Þessi trúarbrögð verða sérlega hættuleg þegar þau tilnefna 

hina útvöldu sem hafa rétt til að útbreiða og vernda trúna. Fyrirmynd þessa eru hug-

myndir Gyðinga um hina útvöldu og fyrirheitna landið. En að krefjast sömu trúar fyrir 

alla er álíka og að heimta að allir noti sömu skóstærð!
49

 Hnattvæðingin hefur breytt 

heimsmynd manna; sumir telja að trúarbrögð séu úrelt; gildi þeirra og gagn eigi ekki 

lengur við. Þeir telja að djúpstæð hollusta gagnvart ákveðnum trúarvenjum leiði óhjá-

kvæmilega af sér andstæðu hnattvæðingarinnar og valdi vandræðum þegar ólíkir menn-

ingarheimar rekast á. Að mati Kimballs eru þessar áhyggjur réttmætar, ef ekki verður 

tekið á hættulegri og ofbeldisfullri spillingu innan trúarbragðanna.
50

 Á hinn bóginn 

verður ekki horft framhjá þeirri staðreynd að trúarbrögð hafa um aldir þjónað fólki vel. 
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Þau eru þrungin visku og um leið grunnurinn að siðferðilegu og lagalegu umhverfi 

manna. Fyrir milljarða manna um allan heim eru trúarbrögðin, rétt eins og fjölskyldan, 

ættbálkurinn og þjóðfélagið allt, ankeri fólksins. Trúarvenjur móta þjóðfélagskerfi, 

skapa aga og eru félagslegur grunnur samfélagsins.
51
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5. Nauðgun sem vopn í stríði 

5.1 Kynferðisofbeldi í styrjöldum 

Nauðgun og stríð eiga sameiginlega sögu eins og trúarbrögð, bókmenntir og listaverk 

bera vitni um.
52

 Þrátt fyrir þennan hrylling, hefur ekki verið hægt að koma böndum yfir 

þá sem stunda þessa stríðstækni og nauðgun er stunduð kerfisbundið á átakasvæðum 

víða um heim og hefur náð nýjum hæðum, þar sem hundruðum þúsundum kvenna er 

nauðgað og geta enga björg sér veitt þar sem staðið er yfir þeim með vopn sem er beitt 

ef þær streitast á móti. 

Þessi stríðsaðferð þjónar sínum tilgangi. Dauði í stríði er viðurkenndur í öllum 

samfélögum; menn gera ráð fyrir því að falla í styrjöldum. Á hinn bóginn hefur nauðgun 

ekki verið viðurkennd sem aðferð í stríði. Henni er beitt til að skapa ótta, skömm og 

brjóta niður siðgæði, ekki eingöngu meðal fórnarlambsins heldur einnig þeirra sem 

tengjast fórnarlambinu. Í samfélögum sem er ógnað með fjöldanauðgun í stríði, kýs fólk 

að flýja áður en óvinurinn ræðst á það og frestar heimkomu á meðan heimkynni þeirra 

eru undir stjórn óvinarins. Óvinurinn beitir því kerfisbundinni nauðgun til að halda 

fólkinu frá herteknu svæði. 

Í sérstökum tilfellum er nauðgun beitt til að laska menningu og ættbálka með 

þjóðernishreinsunum, kynblöndun og fordómum gagnvart fórnarlömbum nauðgana, sem 

valda fjölskylduslitum og útskúfun úr samfélaginu. Með þessu er samfélagsreglan í 

uppnámi. Þegar tilgangur stríðsins er þjóðernishreinsun og að afmá einstaka ættbálka er 

nauðgun beitt til að hafa áhrif á viðhorf gagnvart heiðri, siðsemd, skírlífi, kvenleika, 

karlmennsku, trúnaði og hjónabandinu. 

Fórnarlömb nauðgana sem verða þunguð þjást líkamlega og á sálinni, þau geta dáið, 

eða verið yfirgefin af fjölskyldum sínum og eiginmönnum. Með því að líta framhjá 

framferði hermanna sinna, hvetja foringjar þá til meiri grimmdar í árásum sínum. 

Undanfarið hefur nauðgun verið beitt í ríkari mæli í styrjöldum þar sem munur milli 

hins almenna borgara og hermanna er óljós og kynþáttahatur hefur viðgengist. Hér er 

nauðguninni beitt sem tæki til að niðurlægja heilu trúar- eða kynþáttahópa.
53
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5.2 Darfur 

Það var ekki fyrr en árið 1945 sem kynferðisglæpir í styrjöldum féllu undir glæpi 

gegn mannkyni þótt ekki hafi alltaf verið ákært í þeim efnum.
54

 

Vitni að aðförum Janjaweed og súdanska hersins í Dafur hafa greint frá því að 

nauðgun eigi sér stað í þorpum annarra kynþátta en araba, svo sem Fura, Zaghawara og 

Masalita. Áður en árás var gerð á þorpin réðust Janjaweed skæruliðarnir á stúlkur og 

konur sem höfðu farið út fyrir þorpin til að sækja eldivið og vatn og meðan árásin á 

þorpin stóð yfir drápu þeir alla karla og nauðguðu konunum eða eltu þær uppi sem 

reyndu að flýja í flóttamannabúðir eða yfir til Chad. Þegar á leið og fréttist af 

yfirvofandi innrás flúðu karlarnir þorpin, því þeir vissu að ekkert beið þeirra nema 

dauðinn, en konurnar höfðu möguleika á að halda lífi þótt þeim væri nauðgað. Einnig 

var konum sem leitað höfðu skjóls í flóttamannabúðum nauðgað þegar þær fóru út fyrir 

búðirnar í leit að vatni, matvælum og eldivið. Í raun voru gerendurnir stundum þeir sem 

báru ábyrgð á viðkomandi búðum.
55

 Karlmenn gátu ekki hætt sér út fyrir búðirnar því 

líklegt var að þeir yrðu drepnir af Janjaweed skæruliðunum.
56

 

Nauðgunin átti sér oft stað fyrir framan aðra, börn, konur og karla og fórnarlömbin 

voru á aldrinum 10 – 70 ára og skipti þá ekki máli hvort konurnar væru þungaðar eða 

ekki. Að sögn hjálparstarfsmanna hafði konunum verið nauðgað af mörgum mönnum á 

hinn hrottalegasta hátt. Á meðan á þessu ofbeldi stóð voru konurnar lamdar og skornar 

með hnífum til að merkja þær sem þræla, auk þess sem kynfæri þeirra voru skorin og af-

skræmd og aðrar teknar af lífi að lokinni nauðguninni. Skæruliðarnir kölluðu sumar 

kvennanna þræla og hældu sér af því að þær myndu ganga með barn þeirra og þannig 

yrðu aðrir kynþættir en arabar þurrkaðir út. Einnig er vitað um konur sem voru 

handteknar og notaðar sem kynlífsþrælar, yfirleitt í nokkra daga en síðan sleppt út á 

berangri, oft nöktum. Þá er einnig vitað um konur sem voru látnar ganga nauðugar í 

hjónaband og aðrar sem hugsanlega hefur verið sleppt en þær hafa ekki getað sameinast 

fjölskyldum sínum og líklega verið drepnar að lokum.
57

 Í júlí og ágúst 2004 kom í ljós í 

könnun sem var gerð að 16% þeirra sem spurðir voru höfðu orðið fórnarlömb nauðgana 

eða vissu um þau.
58
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Á þessum tíma var vitað um 9.300 nauðganir í Darfur, en líklega er talan helmingi 

hærri. Hafa ber í huga að þetta var í upphafi átakanna 2004. Erfitt er að komast að því 

hversu margir hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, því af menningarlegum ástæðum 

hika mörg fórnarlömbin við að tjá sig um það, því þau eiga yfir höfði sér ævarandi 

skömm og útskúfun.
59

 

Tilgangurinn með þessu háttarlagi er að skapa ótta meðal almennings til að hefta 

ferðafrelsi fólks og athafnir, stökkva mönnum á flótta til að taka yfir lönd þeirra, brjóta 

niður mótspyrnu meðal almennings og tryggja að hann leiti ekki aftur heim, brjóta niður 

samfélagið og fjölskyldur með blóðblöndun. Megintilgangur Janjaweed skæruliðanna 

virðist vera að nota nauðgun sem vopn til að uppræta svarta kynstofninn í Darfur, með 

því að búa til „frjáls“ börn en með því er gefið í skyn að börn sem ekki eru Arabar séu 

ekki frjáls og um leið að menga kynstofninn sem gengur í karllegg hjá kynþáttunum í 

Darfur. Til að auka á skömm fórnarlamba og fjölskyldna þeirra, fremja þeir þessi afbrot 

fyrir augum annarra og þyrma svo lífi fórnarlambanna svo þau geti lifað í skömminni. 

Þótt ekki sé vitað um heiðursmorð fjölskyldumeðlima á fórnarlömbum nauðgana og 

börnum sem getin eru við þær aðstæður, er líklegt að fjölskyldur yfirgefi þau og 

samfélagið útskúfi þeim.
60

 En þessar aðgerðir hafa farið úr böndunum, því í stríði hafa 

konur yfirleitt ekki verið hnepptar í kynlífsþrældóm en ýmislegt bendir til að Janjaweed 

skæruliðarnir hegði sér með þeim hætti því þeir virðast ekki óttast refsingu fyrir gerðir 

sínar. 

Þá er einnig vitað um að karlmenn, ungir sem aldnir, hafi verið misnotaðir kynferðis-

lega, en slíkt er þvílíkt feimnismál í þessu samfélagi að erfitt hefur reynst að sannreyna 

slíkar sögusagnir.
61

 

 

5.3 Áhrif af völdum nauðgana 

Áhrifin af völdum nauðgana eru margvísleg: 

Í fyrsta lagi er líklegt að nauðgun fylgi fljótlega dauði. Þótt skæruliðarnir taki 

fórnarlömbin ekki af lífi er ljóst að mörg fórnarlamba nauðgana deyja vegna vosbúðar 

og skorts á vatni, skjóli og fæðu og læknisaðstoð. Þá getur þungun valdið dauða, en 

áður en til átakanna kom, létust 590 konur af hverjum 10.000 við barnsburð og 77 börn 
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af hverjum 1.000 létust í fæðingu. Óæskileg þungun vegna nauðgunar og lélegar 

aðstæður vegna stríðsins, svo sem vannæring, ýmiss konar sjúkdómar og streita hækkar 

þessa tölu. Fóstureyðingar eru sjaldgæfar í landinu. Þá hefur áður verið minnst á 

líkamlegt ofbeldi, þar sem konur eru barðar, skornar með hnífum og kynfæri umskorin 

eða lemstruð á annan hátt.
62

 Kynsjúkdómar eru þáttur í líkamlegri heilsu kvenna á 

svæðinu en þó er ekki talið að þær eigi á mikilli hættu að fá HIV eða eyðni, þar sem slík 

tilfelli eru frekar sjaldgæf í landinu. 

Læknisþjónusta í Darfur er af skornum skammti, en reynt er að bregðast við ef konur 

koma á læknamiðstöðvar innan þriggja sólarhringa frá nauðgun. Fáar konur hafa komið 

á þessar stöðvar af ótta vegna öryggis síns, en árásarmennirnir hóta lífláti ef þær greina 

frá atburðinum. Aðeins stöðvar Lækna án landamæra, Médicins sans Frontier (MSF), 

hafa veitt bráðaþjónustu vegna nauðgana.
63

 

Aðstaða til að taka á sálrænum og sálfélagslegum þáttum nauðgana er jafnvel enn lakari 

en læknisaðstaðan. Fáir sérfræðingar á þessu sviði og á sviði kynferðisbrota eru til 

staðar í flóttamannabúðunum, en þó eru nokkrir í Chad sem geta tekið á þessum málum. 

Ein kona sagði frá því að fimm ungum stúlkum hefði verið nauðgað og þær hefðu 

gengið 80 kílómetra til El Fasher í Norður-Darfur til að leita læknisaðstoðar, en 

læknirinn hefði vísað þeim út og bannað þeim að bera út gróusögur um nauðganir.
64

 Það 

er því líklegt að nauðgunin muni hafa áhrif á konurnar um ókomna framtíð. Margar 

þeirra leyna því að þeim hafi verið nauðgað af ótta við að eiginmenn þeirra vísi þeim 

burt og fjölskyldan yfirgefi þær. En þær, sem hefur verið nauðgað þar sem aðrir hafa 

verið viðstaddir, geta ekki leynt atburðinum. Þó eru aðrar konur sem hafa stigið fram og 

sagt sögu sína, fyrst og fremst hjálparstarfsmönnum og/eða erlendum gestum og virðist 

þetta fara eftir aldri og kynþætti fórnarlambanna.
65

 Vart er hægt að gera sér í hugarlund 

sálarástand þessara fórnarlamba sem hljóta enga hjálp til að takast á við minninguna um 

þessa atburði. Framtíð þeirra er líka óráðin; hvað verður um þessar konur þegar þær 

snúa aftur heim og hvað verður um börnin, sem urðu til í þessum ósköpum. Hvernig 

munu eiginmenn taka á móti konum sínum? Þegar skýrslan var gerð sögðu tveir 

eiginmenn fórnarlamba nauðgana að þetta væri „vilji Allah“.
66
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Í maí 2009 rannsökuðu samtökin Physicians for Human Rights og Harvard Human-

itarian Partnership hvað orðið hefði um þessi fórnarlömb nauðgana. Rætt var við 88 

konur í Farchana flóttamannabúðunum í Chad, sem er grannríki Súdans í vestri. Þar búa 

rúmlega 20.000 manns. Í stuttu máli má segja að konurnar búa enn í Helvíti á jörðu. Þær 

eru enn fórnarlömb nauðgara sem ráðast á þær þegar þær hætta sér út fyrir búðirnar í 

matarleit eða sinna skepnum, matur er af skornum skammti og heilsufar almennt lakara 

en það var meðan fjölskyldurnar bjuggu í Darfur. Rannsakendurnir ferðuðust milli 

flóttamannabúða. Íbúarnir eru afar illa settir, þjást af þunglyndi, hungri og heimþrá. 

Réttindi kvenna eru nánast engin; þegar þær kæra nauðgun er ekki hlustað á þær, en á 

hinn bóginn eiga þær á hættu að verða kærðar fyrir vændi. Reynt hefur verið að auka 

réttindi þessa fólks og Sameinuðu þjóðirnar hafa í samvinnu við lögregluna í Chad reynt 

að efla eftirlit og gæslu með flóttafólkinu.
67

 

5.4 Þjáning fórnarlamba nauðgunar 

Í bókinni  Sexual Violence, - The Sin revisited eftir Marie M. Fortune er fjallað um 

fórnarlömb nauðgana, fyrst og fremst frá kristnu sjónarhorni, en það er í rauninni jafn 

fullgilt þegar fjallað er um íslömsk fórnarlömb, enda áþekkar trúarlegar hindranir í 

báðum trúarbrögðunum gagnvart fórnarlömbunum. 

Klassísk guðfræðileg spurning er: Hvers vegna er þjáningin? Það er ekki rökrétt að 

þjáningin viðgangist í heimi sem er skapaður af algóðum Guð. 

Í fyrsta lagi gaf Guð fólki frjálsan vilja. Fólk syndgar og þess vegna þjáist það. Þótt 

fórnarlömbin kenni sjálfu sér um eða Guði, er það enginn nema gerandinn sem olli 

þjáningunni. 

Í öðru lagi – hver er merking þjáningarinnar? Menn geta valið að þjást eða þeir þjást 

vegna gjörða annarra. Þegar menn spyrja síðan: Hvers vegna lætur Guð mig þjást, eru 

svörin oft á þá lund að 1. Guð er að reyna trú mína; 2. Guð er að refsa mér fyrir syndir 

mínar; 3. Guð styrkir mig. Öll þessi svör gefa í skyn að Guð sé ábyrgur. Fólk á í 

erfiðleikum með að viðurkenna að t.d. kynferðislegt ofbeldi verði að ástæðulausu, svo 

það reynir að skapa gilda ástæðu fyrir því. 
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Krossfesting Krists opnar augu okkar fyrir merkingu þjáningarinnar. Guð sendi ekki 

einkason sinn á krossinn til að reyna á trú hans eða refsa honum fyrir syndir hans, hvað 

þá að efla hann. Það voru Rómverjar sem krossfestu Krist. 

Fortune lýsir krossfestingunni sem tilgangslausri þjáningu, og hafnar því að fyrst 

Kristur lét hana yfir sig ganga án þess að kvarta, þá eigi aðrir sem verða fyrir slíkri 

þjáningu að gera slíkt hið sama.  Að mati Fortune er krossfesting Krists vitnisburður um 

hrylling ofbeldisins en ekki fyrirmynd um hvernig menn eiga að umbera þjáningar sínar. 

Krossfestingin er vitnisburður Guðs um að enginn ætti að þurfa þola síkar þjáningar 

aftur. Hún skilur ekki þá kenningu að  Guð hafi fórnað einkasyni sínum til að friðþægja 

fyrir syndir mannkyns. Jesú er refsað vegna okkar og hann samþykkir það af því að 

hann elskar mannkynið svo mikið. Fortune segist ekki skilja þessa guðfræði, sem er 

ráðandi í mörgum kirkjudeildum, guðfræði sem hefur verið beitt til að réttlæta og 

viðurkenna þjáningu manna, sem aðrir hafa valdið. 

Friðþægingin er miðlæg í kristninni og menn hafa reynt að finna merkingu með 

dauða Jesú. Því miður hafa niðurstöður margra leitt til guðfræði sem réttlætir ofbeldi 

gagnvart varnarlausum og fríar gerendur af ábyrgð sinni. Þetta er sérstaklega áberandi 

hjá konum og undirmálshópum sem reyna að finna einhverja glóru í glórulausu ofbeldi 

og reyna að breyta aðstæðum þannig að ofbeldi verði ekki liðið.  

Hún vitnar í Ritu Brock and Rebeccu Parker
68

 sem hafa fjallað mikið um ofbeldi. 

Þær segja: Vestræn kristni fullyrðir að við séum frelsuð vegna dauða Krists, að ofbeldi 

og ógn birti náð Guðs. Þessi fullyrðing einangrar Jesú, rétt eins og ofbeldi einangrar 

fórnarlömb. Þegar fórnarlömb eru gerð einstök og fordæmislaus í þjáningu sinni, er 

ofbeldinu viðhaldið. Dauði Jesú var ekki einstakur. Margir hafa og upplifa enn þá ógn 

sem hann reyndi. Slíkt er klætt orðum eins og dyggðug þjáning og fórnfýsi. 

Í fjórða lagi fjallar Fortune um sektina, skömmina og höfnunina, sem fórnarlömb 

kynferðisofbeldis upplifa oft og tíðum. Þjóðfélagið hefur brennimerkt þau; oft er litið á 

þau sem óhrein,  lauslát eða kennt um árásina eða misnotkunina. Fyrir kristna einstakl-

inga er skömmin enn meiri, því í trúaruppeldi er ekki gert ráð fyrir muninum á kynferð-

isofbeldi og kynlífi. (Hér má bæta við að sama gildir um múslimskar konur). Konur geta 
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litið á atburðinn sem synd sem þær hafa framið með því að freista manna og karlar sem 

eru fórnarlömb kynferðisafbrotamanna líta á atburðinn sem sína synd, því þeir hafi verið 

með karli (sem Biblían bannar). Þessi syndatilfinning er ríkari eftir því sem fórnar-

lömbin eru reynslulausari í kynferðismálum. Þá nefnir Fortune konur sem verða fyrir 

þessu ofbeldi í samfélögum, þar sem mikilvægt er að þær gangi í hjónaband sem hreinar 

meyjar. (Þetta sjónarmið er einnig ráðandi í íslam og eins og fram kemur framar í 

þessari ritgerð getur nauðgun leitt til þess að fjölskyldan hafni fórnarlambinu). 

Mörgum trúuðum einstaklingum finnst þeir einir og yfirgefnir í þjáningunni, annars 

vegar vegna skorts á stuðningi og þátttöku vina og vandamanna og hins vegar vegna 

reynslu sinnar og skilnings á þjáningunni. 

Fortune vísar til sálmanna; Guð minn, Guð minn, hví hefir þú yfirgefið mig? Og 

jafnvel Jesús finnur fyrir þessari tilfinningu á krossinum og spyr sömu spurningar. Það 

er rökrétt að álykta að Guð hafi yfirgefið mann, ef maður hefur haldið að nærvera hans 

tryggði þjáningarlaust líf. 

Ef viðkomandi telur að Guð sé almáttugur, elskandi og réttlátur gagnvart góðum, 

kristnum mönnum þá hlýtur þjáningin að tákna andúð eða refsingu hans eða að Guð fari 

ekki að leikreglum. Hver sem túlkunin er getur hún leitt til þeirrar tilfinningar að Guð 

hafi yfirgefið viðkomandi. Sá sem bjóst við að Guð myndi vernda hann gagnvart allri 

þjáningu fær slíka tilfinningu. Bestu túlkunina á þessu er að finna í Jobsbók Biblíunnar. 

Þar fær Job að reyna hámörk þjáningarinnar þegar verið er að reyna trú hans. Ef fórnar-

lambinu finnst að Guð hafi yfirgefið sig, er ekkert sem fær það til að skipta um skoðun. 

Þá má nefna að upplifun ofbeldisins er mismunandi eftir þjóðfélagi, stétt og lífs-

reynslu. Fortune hefur eftir bandaríska guðfræðiprófessornum Traci West
69

 að  líklegt sé 

að blökkukonur sem búa við stöðuga þjáningu leiti til Guðs eftir styrk í þjáningunni 

fremur en að ásaka hann um þjáninguna.
70

 

Þetta getur einnig átt við íslömsk fórnarlömb nauðgana í Darfur en áberandi er það 

trúartraust sem fórnarlömb ofbeldisins og þjáningarinnar þar sýna. Trúin á hinn góða 

Guð er ankeri meðal margra þeirra milljóna saklausra karla, kvenna og barna, sem 

mesta þjáningu líða, því Guð þarf ekki að útskýra neitt. Ef fólk hefði ekki þetta haldreipi 

                                                
69 Traci West er prestur og doktor í guðfræði og prófessor í siðfræði og blökkumannafræðum við Drew 

University í Madison, New Jersey í Bandaríkjunum. 
70 Fortune, Marie M. Sexual Violence.  The Sin revisited, The Pilgrim Press, Ohio, Bandaríkjunum, 2005. 
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myndi örvæntingin taka völdin og menn sæju hvergi ljósið við endann á göngum 

hryllings og hörmunga. Mín upplifun meðal múslima var einmitt sú að þeir trúa því að 

hörmungarnar séu verk Guðs en þeir spyrja ekki um tilganginn. Trúartraustið er ótak-

markað og í miðjum þessum hörmungum tóku menn sér hlé fimm sinnum á sólarhring 

til að biðja. Fátt fær raskað bænastund múslimans á þessum stundum. Hermaðurinn 

leggur niður vopn um stundarsakir; fórnarlamb stríðsins snýr sér til Guðs og biður og 

treystir handleiðslu Guðs síns. Guð gefur og Guð tekur. Þessi trú og  þetta trúartraust 

skapar æðruleysi, sem mér fannst áberandi meðal fólksins í Súdan. Það treysti því að 

einn góðan veðurdag yrði allt betra. 

Í íslamskri barnasögu um Job, sem nefndur er Ayyub í Kórani, er fjallað um 

trúarstaðfestu Jobs, sem lýsir ef til vill viðhorfi hins trúaða í íslam: 

„Mörg okkar örvænta um leið og við lendum í vandræðum. Sumir gera jafnvel 

uppreisn gegn Allah. Allah er ekki ánægður með slíka framkomu. Eins og dæmið 

um Job sýnir, þá getur Allah valdið þjónum sínum margháttuðum vandræðum, en 

slíkar uppákomur þroska hinn trúaða og reyna á traust hans gagnvart Allah. Í 

erfiðleikum verðum við að biðja til Allah og treysta honum. Við verðum að vera 

þolinmóð eins og Job, friður sé með honum, og snúa okkur til Allah. Aðeins þá 

mun hann aflétta þjáningum okkar og verðlauna okkur í þessu lífi og að eilífu.“
71

 

Rágátan um þjáninguna og tilgang hennar er í meginatriðum óleyst, þótt ýmsir 

trúmenn, kristnir sem múslimskir hafi þróað með sér eigin leiðir til að leysa hana eða 

lifa með þessari þversögn. Trúvörn er hugtak fyrir baráttu góðs og ills. Segja má að 

Jobsbók haldi fram gildi trúfestunnar, hvort sem er meðal kristinna eða múslima, 

andspænis hörmungum, átakanlegum kringumstæðum og persónulegri þjáningu.
72

  

 

 

 

                                                
71 http://www.harunyahya.com/kids/learn2a.html. Síðan var sótt 14. nóvember, 2009 
72 http://www.biblian.is/default.aspx?action=gettext&id=219. Síðan var sótt 14. nóvember, 2009. 

http://www.harunyahya.com/kids/learn2a.html.%20Síðan%20var%20sótt%2014
http://www.biblian.is/default.aspx?action=gettext&id=219


 

 

 

 

 

37 

6. Alþjóðasamtök 

6.1 Hlutverk alþjóðasamtaka á stríðssvæðum 

Í bók Iains Atacks, The Ethics of Peace and War, fjallar höfundurinn um afskipti 

mannúðarsamtaka af málum milli ríkja og innan ríkja.
73

  Síðustu ár hefur umræða um 

íhlutun af mannúðarástæðum endurspeglað togstreitu á milli þeirrar skyldu manna að 

verja mannréttindi og þeirrar skyldu að virða fullveldi sjálfstæðra ríkja, sem er 

grundvöllur alþjóðaskipulagsins og forsenda friðsamlegra samskipta ríkja á milli. Sem 

stendur er ekki hægt að virða aðra án þess að víkja sér undan hinni. 

Hernaðaríhlutun af mannúðarástæðum felur í sér að brotið er á fullveldi ríkis í þeim 

tilgangi að verja grundvallarmannréttindi þegna þess. Tilgangurinn má aðeins vera að 

koma í veg fyrir þjóðarmorð eða blóðbað af völdum víðtækra og skipulagðra mann-

réttindabrota og aðeins má réttlæta íhlutun með því að valdhafar ríkisins séu annað 

hvort aðilar að brotunum, leyfi þeim að viðgangast eða sé um megn að stöðva þau og 

því lendi ábyrgðin á alþjóðasamfélaginu. Munurinn á slíkri íhlutun og friðargæslu á 

vegum Sameinuðu þjóðanna er að sú síðarnefnda er með samþykki valdhafa. Málsvarar 

íhlutunar benda á að algildi og ódeilanleiki mannréttinda leggi skyldur á alþjóðasam-

félagið, mannúðarsjónarmið séu rétthærri lögsögu einstakra ríkja.
74

   

 

6.2 Hlutverk Sameinuðu þjóðanna og Afríkusambandsins 

Afríkusambandið, African Union, hefur í æ ríkari mæli látið til sín taka við úrlausn 

deilumála og átaka í álfunni. Er það mikil breyting frá því sem var, því eitt af helstu 

markmiðum forvera Afríkusambandsins, Einingarsamtaka Afríku, Organisation of 

African Unity – OAU, var að hlutast ekki til um innri deilur aðildarríkjanna. 

Stofnsáttmáli Afríkusambandsins tekur hins vegar skýra afstöðu til íhlutunar og hefur 

sent friðargæslulið til átakasvæða. Afríkusambandið starfar náið með Sameinuðu 

þjóðunum, svæðisbundnum samtökum og borgaralegu samfélagi. Ein af megin hug-

                                                
73Atack, Iain, 2005, The Ethics of Peace and War, Edinburg Studies in World Ethics, Edinburgh 

University Press Ltd. 2005, s. 125 og áfram. 
74 Atack, Iain, 2005, s. 125 – 126. 
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myndum Afríkusambandsins er að Afríkuríkin beri ábyrgð á vanda sínum, þ.e.a.s. að 

það verði að finna „afrískar lausnir við afrískum vandamálum“.
75

 

Það var ekki fyrr en árið 2007 sem súdönsk stjórnvöld samþykktu að hleypa friðar-

gæsluliðum Sameinuðu þjóðanna UNAMID - United Nations-African Union Mission in 

Darfur, til Darfur  til að styrkja og styðja starf Afríkusambandsins AU – African Union 

þar. Það voru gerðar nokkrar tilraunir til að binda endi á borgarastríðið á milli Norður- 

og Suður-Súdan. Sameinuðu þjóðirnar fylgdust ætíð náið með átökunum og studdust 

við friðarumleitanir með ýmsu móti. Það var þó fyrst eftir friðarsamkomulagið árið 

2005 að Sameinuðu þjóðirnar sendu herlið inn í landið og er það lið enn til staðar í suðri 

þar sem það aðstoðar við að afvopna menn og að koma á jafnvægi í héraðinu.  

Í Darfur hafði einungis Afríkusambandið fengið leyfi til að fara inn með eftirlits-

sveitir. Afríkusambandið er samstarfsstofnun 53 Afríkulanda, með eigið öryggisráð og 

friðargæslulið. Herlið Afríkusambandsins í Darfur var tiltölulega fámennt, um 7.000 

manns og vantaði nauðsynlega hermenn, umboð og tækjabúnað til að ná stjórn á ástand-

inu. Að auki hafði stofnunin ekki fjármagn til að halda áfram aðgerðum í héraðinu. 

Sameinuðu þjóðirnar lýstu yfir vilja til að taka yfir starfsemi AU í Darfur árið 2006 en 

sú hugmynd mætti andstöðu súdönsku ríkisstjórnarinnar.  

Ríkisstjórnin vildi að Afríkusambandið fengi úrræði frá Sameinuðu þjóðunum til að 

halda áfram vinnu sinni og var yfirhöfuð mjög neikvæð gagnvart rýmkuðu umboði 

Sameinuðu þjóðanna. Áætlanir þeirra um að koma með friðargæslusveitir í samstarfi við 

NATO mættu einnig sterkri andstöðu. Mikill þrýstingur var frá alþjóðasamfélaginu. 

Blandað herlið frá Afríkusambandinu og Sameinuðu þjóðunum var sett á laggirnar eftir 

að Kína, sem er mikilvægur viðskiptafélagi Súdans, beitti ríkisstjórnina miklum 

þrýstingi. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ákvarðaði samsetningu 26.000 lögreglu- og 

hermanna. Liðið hefur ekki umboð til að afvopna stríðandi fylkingar en það hefur 

umboð til að beita valdi til að vernda almenna borgara, hjálparstarfsmenn og sig sjálft. 

Miklar breytingar þurfa að eiga sér stað eigi að koma til vel heppnuð friðargæsluaðgerð 

                                                
75 Elín R. Sigurðardóttir, 2007. Átök og öryggismál í Afríku. Erindi flutt í Háskóla Íslands 7. desember 

2007. 
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k_og_oryggismal_i_Afriku_FINAL_fyrirlestur.doc+einingarsamt%C3%B6k+afr%C3%ADkur%C3%AD

kja,+darfur&cd=3&hl=is&ct=clnk&gl=is&client=firefox-a . Síðan var sótt 3. apríl, 2010. 
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39 

í umboði Sameinuðu þjóðanna. Herliðið tók til starfa í byrjun árs 2008. Friðargæslu-

liðarnir voru að miklum meirihluta frá öðrum afrískum ríkjum að kröfu stjórnvalda.
76

 

Aðalverkefni UNAMID er að vernda óbreytta borgara en jafnframt að tryggja öryggi 

hjálparstarfsmanna, fylgjast með og staðfesta að samningar hafi verið haldnir, leggja sitt 

af mörkum til að tryggja mannréttindi og að lögum sé framfylgt, auk þess að fylgjast 

með og upplýsa um ástandið á landamærum Chad og Miðafríkulýðveldisins. Með þessu 

er UNAMID að leggja allt sitt af mörkum miðað við takmarkaðan mannafla og 

tækjabúnað til að tryggja borgurum Darfur vernd, efla hjálparstarf og taka þátt í að 

skapa umhverfi þar sem friður getur skotið rótum.
77

 

Það eru tvenns konar mótbárur gegn hernaðaríhlutun af mannúðarástæðum sem 

báðar byggja á siðferðisrökum. Þær fyrri benda á að virðing fyrir fullveldi sé hornsteinn 

allra milliríkjasamskipta. Ef ríki gefi sér rétt til að ráðast hvert inn í annað raski það 

alþjóðaskipaninni. Þannig bendir Atack á að Rússland og Kína hafi margoft beitt 

neitunarvaldi á einmitt þessum forsendum, hugsanlega vegna fordæmisins sem það gæfi 

– í ljósi bágs ástands mannréttinda í þeirra eigin löndum – en kannski ekki síður vegna 

þess að íhlutun af þessu tagi standi fyrir „vestræn gildi“, sem látin séu réttlæta yfirgang 

gagnvart veikari ríkjum. Fyrrum nýlendur taka einkum undir þessi sjónarmið, því þótt 

mannúð sé flaggað í röksemdafærslunni ganga draugar nýlendustefnunnar aftur í 

framkvæmdinni. 

Hin mótbáran er að eyðileggingin, þjáningin og mannfallið sem hernaður hefur 

óhjákvæmilega í för með sér grafi undan markmiðum íhlutunarinnar. 

Málsvarar íhlutunar byggja málstað sinn bæði á siðferðisrökum og alþjóðalögum. 

Fari íhlutunin fram í samræmi við alþjóðalög á hún ekki að ógna friði eða stöðugleika. Í 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna er að finna bann við beitingu vopnavalds, nema ef um 

sjálfsvörn eða andspyrnu gegn erlendu hervaldi er að ræða og ef Öryggisráðið hefur 

samþykkt valdbeitinguna í þeim tilgangi að tryggja frið og stöðugleika. Íhlutun af 

mannúðarástæðum má rökstyðja með vísun í þetta, enda sé litið á viðamikil 

mannréttindabrot sem ógn við frið og stöðugleika.  

Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar að lokinni síðari heimsstyrjöldinni og byggjast á 

sameiginlegum gildum allra þjóða, hverrar trúar sem landsmenn eru, eins og kemur 

meðal annars fram í formála sáttmálans: 

                                                
76 http://www.globalis.is/Atoek/Darfur-Sudan, 6. janúar, 2009. Síðan sótt 5. mars, 2010 
77 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml, efni sótt 24. mars, 2010 
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VÉR, HINAR SAMEINUÐU ÞJÓÐIR, STAÐRÁÐNAR Í 

að bjarga komandi kynslóðum undan hörmungum ófriðar, sem tvisvar á ævi vorri 

hefur leitt ósegjanlegar þjáningar yfir mannkynið, 

að staðfesta að nýju trú á grundvallarréttindi manna, virðingu þeirra og gildi, 

jafnrétti karla og kvenna og allra þjóða, hvort sem stórar eru eða smáar, 

að skapa skilyrði fyrir því, að hægt sé að halda uppi réttlæti og virðingu fyrir 

skyldum þeim, er af samningum leiðir og öðrum heimildum þjóðaréttar, 

að stuðla að félagslegum framförum og bættum lífskjörum án frelsisskerðingar, 

OG ÆTLUM Í ÞESSU SKYNI 

að sýna umburðarlyndi og lifa saman í friði, svo sem góðum nágrönnum sæmir, 

að sameina mátt vorn til að varðveita heimsfrið og öryggi, 

að tryggja það með samþykkt grundvallarreglna og skipulagsstofnun, 

að vopnavaldi skuli eigi beita, nema í þágu sameiginlegra hagsmuna, og að 

starfrækja alþjóðaskipulag til eflingar efnahagslegum og félagslegum framförum 

allra þjóða.
78

 

Stofnskrá samtakanna mótaðist af andrúmi eftirstríðsáranna þegar hún var samin og 

áhyggjur manna beindust að deilum milli ríkja. Þetta kemur vel fram í 1. kafla hennar:  

Markmið hinna sameinuðu þjóða er: 

1) að varðveita heimsfrið og öryggi og gera í því skyni virkar, 

sameiginlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og eyða hættu á friðrofi og 

til að bæla niður árásaraðgerðir eða friðrof og til á friðsamlegan hátt og í 

samræmi við grundvallarreglur réttvísi og þjóðaréttar að koma á sættum 

eða lausn milliríkja deilumála eða ástands, sem leiða kann til friðrofs, 

2) að efla vinsamlega sambúð þjóða á milli, er byggð sé á virðingu fyrir 

grundvallaratriði jafnréttis og sjálfsákvörðunarréttar, og gera aðrar 

hæfilegar ráðstafanir til að styrkja alheimsfrið, 

3) að koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála, efnahagslegs, 

félagslegs, menningarlegs og mannúðarlegs eðlis, og að styrkja og stuðla 

að virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsisréttindum allra án 

tillits til kynþáttar, kyns, tungu eða trúarbragða, og 

                                                
78 SÁTTMÁLI hinna SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA og SAMÞYKKTIR MILLIRÍKJADÓMSINS 
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4) að vera miðstöð til samræmingar á aðgerðum þjóða til að ná þessu 

sameiginlega markmiði.
79

 

 

Bent hefur verið á að þetta alþjóðlega lagaumhverfi taki ekki tillit til breyttra 

kringumstæðna, þar sem helsta ógnin við frið og stöðugleika er ekki lengur stríð á milli 

ríkja heldur ógnarástand innan einstakra ríkja. Íhlutun á kostnað fullveldis ríkja getur 

því verið í samræmi við alþjóðalög og stuðlað að friði og stöðugleika. Aftur á móti er sá 

megingalli á Öryggisráðinu að nánast er ógjörningur að fá stuðning þess. Stórveldin 

beita neitunarvaldi hiklaust til að verja hagsmuni sína og valdhafa bandalagsríkja sinna í 

nafni fullveldisins. Fyrir vikið er sóst í minna mæli en áður eftir samþykki Öryggis-

ráðsins fyrir aðgerðum sem þykja nauðsynlegar, til dæmis loftárásunum á Kosovo 

1999.
80

 

Rafia Zakaria bendir á að átökin í Darfur endurspegli dapurt ástand alþjóðastofnana á 

borð við Sameinuðu þjóðirnar og getu þeirra til að hlutast til um átök þar sem 

ríkisstjórnir snúast gegn eigin fólki. Í nýlegri skýrslu frá Amnesty International komu 

þessir meinbugir í ljós. Þegar Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti viðskiptabann 

á Súdan átti það aðeins við um aðra en hið opinbera. Þrátt fyrir þá staðreynd að fyrir 

lægju nægar sannanir fyrir því að súdönsk stjórnvöld stæðu á bak við árásirnar kom það 

ekki í veg fyrir að viðskiptabannið næði yfir opinbera aðila. Þeir hafa flutt til landsins 

hergögn frá Kína og Rússlandi fyrir tugi milljóna dollara eftir að bannið var sett á, að 

því er segir í grein Rafiu. Sýnt hefur verið fram á að þessi vopn hafi verið notuð gegn 

íbúum Darfur. Framganga stjórnvalda í Súdan gagnvart fólkinu í Darfur bendir til þess 

að alþjóðasamfélagið geti ekki brugðist við aðgerðum veikburða og gallaðra ríkja. 

Alþjóðasamfélagið byggist á þátttöku stjórnvalda viðkomandi ríkja og ef þau kjósa að fá 

til liðs við sig skæruliða til að hrinda áformum sínum í framkvæmd er lítið hægt að gera. 

Þegar um er að ræða þjóðarmorð, eins og í Darfur, skýla ráðamenn sér á bak við 

skæruliðana og koma þannig í veg fyrir viðskiptabann. Einnig er athyglisvert, í ljósi 

umfangs aðgerðanna í Darfur, að Kína og Rússland hafa ekki verið gagnrýnd fyrir að 

útvega vopn sem hugsanlega eru notuð við þjóðarmorð. Að mati Rafiu eru ástæðurnar 

                                                
79 SÁTTMÁLI hinna SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA og SAMÞYKKTIR MILLIRÍKJADÓMSINS 
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þær sömu og þær sem gefa súdönskum valdhöfum tækifæri til að takast á alþjóðlegar 

skuldbindingar. Þegar stórveldi eins og Bandaríkin ráðast á minni og vanmáttugri ríki 

eins og Írak og Afghanistan, vekur það alþjóðaathygli. Reiði manna vaknar vegna hins 

siðferðilega þáttar átakanna. Menn velkjast ekki í vafa um hverjir eru hinir góðu og 

hverjir hinir slæmu eru. Samfélög, hvar sem þau eru í hinu pólitíska litrófi, og fjölmiðlar 

heimsins beina athyglinni að hinu grimma stórveldi sem veldur átökunum.
81

  

6.3 Réttlátt stríð 

Atack gerir í bók sinni grein fyrir kenningum Nicholas Wheelers.
82

 Wheeler fullyrðir 

að íhlutun af mannúðarástæðum eigi að falla undir skilyrði réttláts stríðs, just war. 

Stöðvun mannréttindabrota sé góður málstaður, just cause, önnur úrræði, s. s. opinber 

erindrekstur, alþjóðlegur þrýstingur og jafnvel þvinganir, eigi að vera fullreynd, 

aðgerðirnar megi ekki valda meira tjóni en þeim er ætlað að koma í veg fyrir og góðar 

líkur verði að vera á að þær nái markmiðum sínum. Þetta kallar hann lágmarkskröfur til 

að réttlæta megi íhlutun. Wheeler gagnrýnir hins vegar áhersluna á „réttar hvatir“ að 

baki íhlutun, þar sem þeim, sem hjálpin beinist að, hljóti að vera sama um þær. 

Sömuleiðis telur hann reynsluna sýna að samþykki Öryggisráðsins sé nánast ófáanlegt 

og því ónauðsynlegt. Sé íhlutun í ströngu samræmi við hin skilyrðin fjögur ógni hún 

ekki alþjóðaskipaninni. 

Margir gagnrýna alla beitingu hervalds, sama í hvaða göfuga tilgangi sem er í ljósi 

þess að afleiðingar hennar séu aldrei góðar. Reynslan hefur sýnt, að herir leggi áherslu á 

að lágmarka sitt eigið mannfall frekar en að lágmarka hættuna fyrir almenninginn, sem 

að minnta kosti í orði kveðnu átti að verja. Dæmi um þetta eru aðgerðir NATO í 

Kosovo. Hér virðist því vera um djúpstæðara vandamál að ræða en bara eitthvert 

auðleyst „tæknilegt útfærsluatriði“. Hugsanlega er ekki hægt að mæta kröfunni um að 

afleiðingarnar verði aldrei verri en vandinn sem átti að leysa til að byrja með. Hins 

vegar er í þessum mótbárum líka gríðarleg togstreita á milli skyldu okkar til að virða 

mannréttindi annarra (einkum réttinn til lífs) og þeirrar skyldu okkar að standa vörð um 

þennan sama rétt. Í lok kaflans virðist Atack slá varnagla við allri beitingu hervalds. 

Hann bendir á að jafnvel í vopnaðri íhlutun af mannúðarástæðum birtist hernaðarhyggja, 

þ. e. að beiting hervalds sé viðurkennd sem lausn á vanda. Hann vitnar í Kofi Annan, 

                                                
81 Zakaria, Rafia, 2007. 
82 Nicholas Wheeler er fyrirlesari í deild alþjóða stjórnmála við Háskólann í Wales, Aberystwyth, 
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sem segir að brýnasta verkefni okkar sé ekki að finna aðferðir til að réttlæta beitingu 

vopnavalds heldur aðferð til að stilla til friðar án þess. Wheeler bendir á að umræðan um 

íhlutun af mannúðarástæðum snúist um valdbeitingu, en til hennar megi ekki koma fyrr 

en allt annað hefur verið fullreynt – nær væri að ræða um þetta „annað“. Atack bendir á 

að tjónið sem hernaðaríhlutun valdi ávallt réttlæti hana sjaldan. Það sem þurfi sé 

friðsamleg, fyrirbyggjandi leið til að stuðla að friði og viðhalda stöðugleika sem full-

nægi þeirri alþjóða skyldu okkar að bæði virða og standa vörð um grundvallarmann-

réttindi.
 83 

6.4 Friðaruppbygging  

Aðalmarkmið í friðaruppbyggingu er að byggja upp nauðsynlega hæfileika og kunn-

áttu í þeim löndum sem koma úr vopnuðum átökum eða stríði til að hægt sé að endur-

reisa samfélögin, en einnig til að koma í veg fyrir að pólitískt ofbeldi eigi sér stað á ný. 

Áhrifamikil friðaruppbygging þarfnast skilnings á félagslegum og pólitískum ágreiningi 

sem og skilnings á friðsamlegri svörun við honum. 

Þrátt fyrir nokkurn árangur í friðaruppbyggingu undir vernd Sameinuðu þjóðanna í 

ýmsum löndum þá er útlitið ekki eins gott og vonast var til. Hættan felst í því að 

stjórnvöld og stjórnmálamenn noti stríð sem verkfæri í stefnu sinni, auk þess sem hætta 

er á að fjölþjóðahyggja skapist eins og hún er lögð fram af Sameinuðu þjóðunum. Sumir 

fræðimenn segja að friðaruppbygging sé ekkert annað en stjórnun á alþjóðaágreiningi. 

Hætta er á að friðaruppbygging verði notuð til að flytja vestræn gildi og stofnanir frá 

hinum svokallaða þróaða heimi til þróunarlanda eða landa sem eru að koma fram á 

sjónarsviðið, þ.e. frá útjaðrinum. Friðaruppbygging verður að vera rótgróin í „borgara-

legum“ gildum en ekki aðeins í fjölþjóðastofnunum alþjóðahyggjunnar, til að tryggja að 

hún verði ekki enn eitt tækið í valdabaráttunni.
84

  

Friðaruppbygging var vinsælt hugtak eftir að kalda stríðinu lauk 1992 og George 

Bush eldri, Bandaríkjaforseti, kom fram með hugmyndina að „skipulagi hins nýja 

heims“, sem Johan Galtung hafði komið fram með áratugum áður. Dagskrá friðar, 

Agenda for Peace, eftir Boutros-Boutros Ghali, þáverandi aðalritara Sameinuðu 

þjóðanna, var gefin út í ársbyrjun 1992 til að ræða áætlun Sameinuðu þjóðanna á 

tímunum eftir kalda stríðið. Í þessari bók og bók Johans Galtung, Þrjár leiðir til friðar, 
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Three Approaches To Peace, er fjallað um friðaruppbyggingu og friðargæslu. Boutros-

Boutros Ghali fjallar um friðaruppbygginguna sem „aðgerð til að koma fjandmönnum í 

sátt“ á friðsamlegan hátt. Að hans mati er hægt að gera þetta með hugleiðslu, samn-

ingaviðræðum og uppgjör ágreinings ásamt fleiri nærgætnum leiðum. 

Svokölluð klassísk friðaruppbygging, sem venjulega er tengd íhlutun Sameinuðu 

þjóðanna í vopnuðum ágreiningi, felur í sér hlutlausa íhlutun vopnaðra aðila í löndum 

sem ekki eiga aðild að átökum stríðandi hópa og þeirra sem eiga í ágreiningi, til að 

vernda og halda þá friðarsáttmála eða pólitískt samkomulag sem þessir hópar hafa náð. 

Lönd sem ekki eiga í stríði við önnur lönd eða eiga ekki í borgarastríði, hjálpa öðrum 

stríðsþjáðum löndum, þar sem hópar eiga í átökum gegn sinni eigin ríkisstjórn eða 

öðrum löndum til að þau lönd geti náð að halda þeim friðarsáttmálum og samningum 

sem þegar er búið að semja um. 

Stofnað er til hefðbundinna friðaruppbyggingarverkefna í samræmi við 6. kafla 

stofnskrár Sameinuðu þjóðanna, þar sem segir að til að friður haldist leggi hlutlaus ríki 

jafnvel til herafla  til þess að ná markmiðinu um frið. Þannig geti hver aðili að 

ágreiningnum treyst á Sameinuðu þjóðirnar til að meta öll sjónarhorn með eftirlátssemi, 

samhliða friðarsáttmálanum og þannig haft betur í heiðri eigin skuldbindingar. Hvert 

ríki getur þannig með friðarsáttmálanum treyst á Sameinuðu þjóðirnar til að meta bæði 

sig og aðra og þannig haft friðarsáttmálann í heiðri. Þetta er einskonar mælieining fyrir 

Sameinuðu þjóðirnar. 

Boutros-Boutros Ghali skilgreinir friðaruppbygginguna sem „aðferð til að bera 

kennsl á og styðja uppbyggingu sem mun styrkja friðinn og afstýra árekstri“. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa nýtt sér nýjar leiðir í ríkisenduruppbyggingu sem og haldið í 

klassískar leiðir í gerð og viðhaldi friðarsáttmála. 

Kenningin er sú að öll vopnuð átök geti endað og allur ágreiningur verið leystur, 

sama hversu umfangsmikill hann er, í gegnum þetta ferli „alþjóðlegrar árekstrar-

stjórnunar“.
85

 

George Mitchell
86

 segir að engin átök séu þess eðlis að ekki sé hægt að binda endi á 

þau. Menn hefja átök, stunda þau og halda þeim við. Menn geta einnig bundið enda á 

þau, segir hann.
87
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Þannig kemst þetta ágreiningsstjórnarferli inn í þessa umræðu í staðinn fyrir stríð og 

vopnað vald sem svar við póltískum og félagslegum ágreiningi. Fólk áleit að eftir að 

kalda stríðinu lauk, gætu stríð í öðrum löndum, sem dregist höfðu á langinn, verið leyst 

líka. Þetta var ekki óþarfa bjartsýni því friðarferlið var farið að festast í sessi og með því 

hafði verið bundinn endir á stríð og ágreining. Þó halda stríð áfram og ný verða til, þrátt 

fyrir þessar hugmyndir um alþjóðaágreiningsstjórnun, en þau stríð kallast ný stríð eða 

postmodern war að mati Mary Kaldor
88

, því þau stríð eru innanlands en ekki á milli 

landa og ríkja. Í innanlandsátökum falla tugþúsundir óbreyttra borgara. Ástandið innan 

landsins eða ríkisins er óásættanlegt fyrir fjölþjóðasamfélag og þannig skapast árekstrar 

sem leiða til stríðsátaka.
89

 

                                                                                                                                          
87 http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1873532,00.html, 22. janúar, 2009. Síðan var sótt 3. 

apríl, 2010 
88 Mary Kaldor er breskur professor í alþjóðastjórnun við London School of Economics. Hún er einnig 

forstöðumaður miðstöðvar skólans í rannsóknum á alþjóðastjórnun.   
89 Atack, 2005,  s. 143 – 144. 
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7. Friðarsamningar 

Nokkrum sinnum hefur verið reynt að koma á friði milli uppreisnarhópa í Darfur-

héraði frá því átökin hófust, en hann hefur spillst jafnharðan. 

Fyrstu friðarsamningarnir voru undirritaðir í apríl, 2004 en að engu hafðir, því næst í 

nóvember 2004 og einnig í maí, 2006. Vinna við friðarsamningana var ófullkomin og 

ekki einu sinni rætt við fulltrúa skæruliðahópanna. Þetta er lýsandi um ranga aðkomu 

erlendra diplómata  við sáttargjörðina og linkind í garð súdanskra stjórnvalda, sem hafa 

nokkrum sinnum hunsað fyrirmæli um að afvopna Janjaweed skæruliðahópinn sem 

hefur verið leppur stjórnvalda á svæðinu. Foringjar skæruliðanna þurfa að sameinast 

áður en hægt er að koma á raunverulegu friðarferli.
90

 

Friðarsamningarnir hafa verið takmarkaðir og síðasta samkomulag sem var gert í 

febrúar 2009 var aðeins milli stjórnvalda í Súdan og eins skæruliðahóps, Réttlætis og 

jafnréttishreyfingarinnar, Justice and Equality Movement, en talið er að í Darfur séu 12 

– 25 skæruliðahópar. Samkomulagið var líka gert í skugga yfirvofandi ákæru Alþjóða-

dómstólsins á hendur forseta Súdans og mikils þrýstings frá alþjóðasamfélaginu. Í 

samkomulaginu var komið inn á mikilvægi öryggis fyrir flóttafólk.
91

 Það virðist því 

ekki skorta viljann hjá flestum til að koma á friði, hvort sem hann er jákvæður eða nei-

kvæður. Á hinn bóginn virðist skorta á samhæfingu alþjóðasamfélagsins til að koma á 

raunverulegum viðræðum allra aðila sem tengjast ófriðnum. Greinilegt er að Sameinuðu 

þjóðirnar hafa í fimm ár gert alvarlegar athugasemdir við ástandið og reynt að grípa inn 

í, en af einhverjum ástæðum hefur þeim ekki orðið nægilega ágengt til að koma á friði. 

Súdanska ríkisstjórnin hefur sýnt mesta andstöðu. Þeir sem hafa staðið fyrir þessum 

átökum verða að leggja niður vopn, láta af hefndarþorsta og líta fram á veginn. 

 Átök af þessu tagi er gríðarlega flókin og margs að gæta til að koma á varanlegum 

friði og hefja enduruppbyggingu landsins. Slíkt krefst mikillar samræmingar og sam-

vinnu alþjóðastofnana og ríkisstjórna víða um heim. Margir og miklir hagsmunir eru í 

húfi; olía, land, þátttaka í stjórnun landsins, jafnvel sjálfsstjórn héraðsins, eins og komið 

hefur verið á í Suður-Súdan. En þótt friður komist á er mikið verk óunnið. Stjórnsýslan 
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er í molum, samgöngur, heilbrigðis- og skólakerfi þarf að byggja frá grunni og tryggja 

þarf mannréttindi minnihlutahópa. Allt eru þetta verkefni sem menn geta unnið saman 

að án tillits til þjóðernis eða trúarskoðana. 
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8. Lokaorð 

Á meðan dvöl minni í Súdan stóð hélt ég úti bloggsíðu þar sem ég skráði einstaka 

sinnum færslur um það sem fyrir augun bar. Meðal annars skrifaði ég færslur um næstu 

nágranna mín, sex manna fjölskyldu sem bjó í næsta garði við mig. Já, fjölskyldan bjó í 

garðinum og allt hennar líf fór fram undir berum himni. Í einu horni garðsins hafði verið 

hróflað upp þaki til að skýla fyrir sól og rigningu. Maturinn er eldaður við opinn eld. 

Garðurinn var við yfirgefna nýbyggingu og hálfgerður ruslahaugur. Börnin voru á 

aldrinum 2 - 14 ára og fóru aldrei út úr garðinum. Frúin var langt gengin með barn. Það 

var ömurlegt að horfa upp á þetta, engin hreinlætisaðstaða, ekkert. Húsbóndinn hvarf 

snemma morguns og kom seint heim. Þarna tórði þetta fólk og hafði ekkert fyrir stafni 

og ekki var hægt að ímynda sér að börnin hefðu nein tækifæri af neinu tagi.
92

  

En dag einn fæddist barnið. Garðurinn fylltist af konum sem töluðu hver upp í aðra 

en um kvöldið heyrðist ferskur barnsgrátur. Þá kom pabbinn heim, fékk ekki að vera 

viðstaddur fæðinguna. Morguninn eftir var mamman komin á ról aftur. Barnið grét og 

grét, mig undraði það ekki, kannski hafði það einhverja hugmynd um lífið sem beið 

þess. Eins og staðan er í dag er líklegt að barnið komist aldrei í almennilegt hús, heldur 

vaxi úr grasi án þess að fá nokkurn tímann almennileg tækifæri í lífinu. Hálf döpur 

tilhugsun. Í lok færslunnar lýsti ég veðrinu og aðstæðunum: 

Í gær var mjög kalt, ekki bara á súdanskan mælikvarða, heldur líka á þann 

íslenska, vindgnauð og sandstormur. Fjölskyldan, sem hefur sofið úti undir beru 

lofti, dró rúmin sín inn undir skýlið og allir sváfu þar í hnapp og reyndu að halda á 

sér hita. Eldurinn á hlóðunum kulnaði smám saman og í nótt hlýtur að hafa verið 

hrikalega kalt. Og barnið grét.
93

 

Þessi fjölskylda tengdi mig við verkefnið sem ég var að vinna í Súdan, því þarna gat 

ég fylgst með lífi hennar og störfum og ég vissi að starf mitt var agnarlítið framlag til 

þess að líf þessa fólks og annarra sem búa við álíka og jafnvel miklu verri skilyrði mætti 

verða betra einn góðan veðurdag. 

Eftir sex mánaða kynni mín af landi og þjóð í Súdan, vona ég svo sannarlega að 

varanlegur friður komist á í landinu, þótt enn séu margar hindranir í veginum. En þær 
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nsta-gari.html 
93 Rafn Jónsson, 2004. Nýtt barn í fjölskyldunni. http://sudanrabbi.blogspot.com/2004/12/ntt-barn-

fjlskyldunni.html 
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eru allar af mannavöldum og því í mannlegum mætti að skapa þau skilyrði að friður 

komist á og mannlífið fái að blómstra. Landið er, þrátt fyrir óravíðáttur eyðimerkur-

innar, gjöfult og frjósamt og flestir landsmanna sem ég kynntist er úrvalsfólk. Einn 

Súdani sem ég hitti fullyrti að ef friður ríkti og eðlileg starfsemi næði að blómgast gæti 

landið brauðfætt alla Afríku. Aðrir áttu sér þann draum einan að búa við frið. Þannig 

sagði einn starfsfélagi minn þegar hann eignaðist fyrsta barn sitt að hann ætti aðeins 

eina ósk því til handa, að fá að vaxa úr grasi í friðsömu landi. Þessi maður hafði aldrei á 

sinni ævi orðið þeirrar gæfu aðnjótandi.  

Það er ekki óyfirstíganlegt verkefni að koma á friði í landinu heldur langtíma-

verkefni, því þegar á öllu er á botninn hvolft sækjast allir eftir því sama: friði, öryggi og 

góðu mannlífi. 
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