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Ágrip 

Átta fullvalda ríki hafa lögsögu á norðurskautssvæðinu og eru það Bandaríkin, 

Kanada, Rússland, Ísland, Finnland, Svíþjóð, Noregur og Danmörk fyrir hönd 

Færeyja og Grænlands. Sum löndin eru algerlega staðsett innan svæðisins, það er að 

segja Ísland, Grænland og Færeyjar. Hin löndin hafa aðeins lítinn hluta heildar 

íbúafjölda sem býr innan norðurskautssvæðisins. Mikill menningarlegur munur stafar 

ekki síst af mismunandi uppruna íbúanna, og aldalangri einangrun margra 

samfélaga.Vegna erfiðra veðurskilyrða og samgangna á norðurheimskautinu, þarf 

fólkið sem býr þar að búa yfir miklum hæfileikum til að aðlagast. Tækninýjungar eins 

og hvalveiðibúnaður, hundasleðar, umfangsmikil hreindýrarækt og samskipti milli 

samfélaga, hafa falið í sér miklar breytingar á lifnaðarháttum fólks á norðurslóðum í 

gegnum tíðina.  Á samfélagsgerð, fjölskyldumynstri og atvinnuháttum hafa átt sér 

stað miklar breytingar og eldri hættir vikið fyrir nýjum. Utanaðkomandi áhrif hafa 

haft sérstaklega mikil áhrif, til dæmis landnám ríkja, markaðsvæðing og 

tækninýjungar að sunnan á 20. öld. Áherslubreytingar á alþjóðavettvangi, er varða 

valddreifingu innan þjóðríkja, ásamt aukinni menntun og þekkingu á lagaumhverfi 

hafa leitt af sér aukna réttindabaráttu frumbyggja víðsvegar á norðurskautssvæðinu. 

Hefðir hvað varðar menningu á norðurslóðum eru lifandi afl, það er því ekki vænlegt 

að láta þrá eða fortíðarhyggju eftir hinu liðna hafa áhrif á mat á styrk menningarhópa 

og lífvænleika samfélaga á svæðinu. Það má því segja að framtíð fjölbreytts mannlífs 

á norðurslóðum felist í því að finna jafnvægi milli þess að viðhalda grónum 

menningarhefðum án þess að hafna nýrri tækni og þekkingu. 

 

Abstract 

Eight nation-states have jurisdiction in the Arctic region, i.e. the United States, 

Canada, Russia, Iceland, Finland, Sweden, Norway and Denmark including 

Greenland and the Faroe Islands. While Iceland, Greenland and the Faroe Islands are 

absolutely situated within the Arctic, the other countries have only a small portion of 

their population living inside this region. Great differences of culture proceed from 

different provenance of the population as well as centuries-long isolation of many 

communities. Because of tough weather condition and transportation difficulties in 

the Arctic, the people who live there have needed to retain and rely on a strong 

adaptive capacity. Technical innovations such as whaling equipments, dog sledges, 

intensive reindeer cultivation, as well as interactions between societies, have led to 

significant changes in the lifeways of Arctic peoples. Social structures, kinship 

systems and subsistence modes have transformed throughout the ages, and new 

cultural practices have been adopted while replacing older ones.  Influences from the 

south have had particularly strong impacts within the Arctic, especially colonization, 

commercialization and market development during the 20
th

 century. Changes on the 

international scene, especially the emphasis on decentralization within many nation-

states, along with enhanced education and knowledge of legal environments have led 

to struggle for indigenous rights far and wide within the Arctic. Arctic cultures a 

living force, and hence it would not be promising to let pure nostalgia or desire for the 

past determine an evaluation of cultural vitality and community viability in the region. 

It can therefore be said that the future of diverse livelihoods and cultures in the Arctic 

rests on finding a balances between preserving resilient local traditions and adopting 

and adapting new technologies and knowledge.  
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1. Inngangur 

Norðurskautssvæðið er gríðarlega stórt og fjölbreytt svæði, sem einkennist af miklum 

menningarlegum fjölbreytileika og sterkri menningararfleifð; svæðið nær yfir einn 

sjötta landmassa af jörðinni eða meira en 30 milljón ferkílómetra og tuttugu og fjögur 

tímabelti. Þar koma saman átta þjóðríki en þar búa um fjórar milljónir íbúa með yfir 

þrjátíu mismunandi frumbyggja hópa og tugi tungumála. Þar er einnig að finna bæði 

fjölbreytt dýralíf og einstakar náttúruperlur. Á norðurslóðum er svæði gríðarmikilla 

náttúruauðlinda jafnt endurnýjanlegra og óendurnýjanlegra og óspillts umhverfis í 

samanburði við flest svæði í heiminum og því miklir hagsmunir í húfi. Í sögulegu 

samhengi má líta svo á að norðurskautssvæðið hafi verið auðlindakista fyrir ríkin sem 

eiga þar land, en bæði meirihluti íbúa sem og stjórnarsetur þeirra eru fyrir utan 

norðurskautssvæði að Íslandi undanskildu (Arctic Council, 2007). Ég ætla í þessari 

ritgerð minni að skoða hvað menning er og þær félags- og menningarlegu breytingar 

sem orðið hafa á norðurskautssvæðinu á síðastliðnum öldum og árum, hraðar 

breytingar sem byggja á nýlegri ríkjastofnun um norðurskautssvæðin og 

landföðurlega stefnu um velferð og félagslega aðstoð ríkjanna. Ég kem að 

framsetningu menningarinnar. Þó að það hafi verið mælanleg hnignun á tungumála- 

og trúarlegri þekkingu, í vissum söngvum, dönsum og öðru listformi, þá er það aðeins 

partur af raunveruleika menningarinnar á norðurheimskautssvæðunum. Skoðað verður 

að félagsleg endursköpun, skyldleiki, frændsemi, sifjar og það að hefðbundið 

félagslegt skyldfólk hefur verið flutt á milli staða inn í nýtt umhverfi með 

þéttbýlisþróun. Saman gefa þessir þættir til kynna að andstaða og þanþol menningar 

norðurheimsskautssvæðanna og samfélaganna er eins áhrifamikil eins og 

breytingarnar sem þær hafa til þessa stýrt til velheppnaðra samninga. 
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2. Yfir hvaða svæði nær norðurheimskautið? 

 Samkvæmt skilgreiningu Arctic Human Developent Report (AHDR, 2004) 

er norðurskautssvæðið Alaska, 

Kanada norðan 60° 

breiddargráðu ásamt norður 

Quebec og Labrador, allt 

Grænland, Færeyjar, Ísland og 

nyrstu sýslur Noregs, 

Svíþjóðar, Finnlands og 

norðlæg svæði í Rússlandi sem 

í stuttu máli er vandasamara að  

skilgreina. Þau svæði eru Murmansk       Heimild: AHDR  2004:18   

 Oblast, Nenets svæðin, Yamalo                  Mynd 1. Skilgreining AHDR á norðurskautssvæðin 

 Nenets,  Taimyr, Chukotka, Vorkuta borg í Komi lýðveldinu, Norilsk og Igsrka í 

Krasnoyarsky Kray og þeir hlutar Sakha  Lýðveldisins sem eiga landamæri næst 

norðurskautshringnum. Norðurskautssvæðið nær yfir 40 milljón ferkílómetra af 

jörðinni og þekur 8% lands. Þó að íbúar þar séu ekki nema um það bil fjórar milljónir, 

og þar af er næstum helmingur staðsettur innan Rússlands (Einarsson og Young, 

2004:17-18).            

 Átta ríki hafa lögsögu á norðurskautssvæðinu og eru það Bandaríkin, Kanada, 

Rússland, Ísland, Finnland, Svíþjóð, Noregur og Danmörk fyrir hönd Færeyja og 

Grænlands. Sum löndin eru algerlega staðsett innan svæðisins, það er að segja Ísland, 

Grænland og Færeyjar. Hin löndin Rússland, Kanada, Bandaríkin, Noregur, Svíþjóð 

og Finnland hafa aðeins lítinn hluta heildar íbúafjölda sem býr innan 

norðurskautssvæðisins (Bogoyavlenskiy og Siggner, 2004:27). 
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3. Hvað er menning? 

Einn þeirra þátta sem stýra því hvernig við hegðum okkur og sú færni sem við lærum 

og er sameiginleg þeim íbúum sem byggja samfélagið kallast menning. Hún er 

leiðarvísir fyrir fólk og segir til um hvernig lífið í samfélaginu er. Hún skiptist í  

hlutlæga og huglæga menningu. Hlutlæg eða efnisleg menning er allt sem er 

áþreifanlegt í menningunni, eins og til dæmis hús og bílar. Huglæg menning er síðan 

allt  það sem ekki er áþreifanlegt í menningunni, svo sem eins og þekking, gildi, siðir, 

venjur, trú og fleira. Öll ytri tákn, svo sem skartgripir eða listaverk, byggingar, 

hárgreiðsla og klæðnaður er hlutlæg menning. Menning breytist stöðugt. Allir læra 

helstu viðmið og gildi samfélagsins, þannig skoðum við heiminn með gleraugum 

þeirrar menningar sem við erum alin upp við. Engir tveir eru mótaðir alveg eins, og 

íslensk félagsmótun og menningarmiðlun er öðruvísi en grænlensk eða kanadísk. 

Stundum er sagt að þjóðarmenning sé þjóðin sjálf og mannkynið allt hefur þann 

hæfileika að þróa og þroska menningu. Í menningu sem fólk hefur fengið frá eldri 

kynslóðum og sem það reynir að koma áfram til skila, oft í nokkuð breyttri mynd, til 

komandi kynslóða, felast allar hugmyndir, viðmið, tákn, gildi og færni. Flestir eiga í 

erfiðleikum með að sjá eigin menningu vegna þess að fólk telur eigin lifnaðarhætti 

eðlilega og augljósa. Okkur hættir til að taka eigin siði og venjur sem sjálfgefna og 

erum því „blind“ gagnvart eigin menningu (Garðar Gíslason, 2008:76-80). Margar 

skilgreiningar eru á menningu og eru þetta nokkrar þeirra: 

 Menning er félagslega miðluð þekking og hegðun, atferli sem ákveðinn hópur 

fólks deilir og samsamast um. Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs er menning 

„Þroski mannlegra (andlegra) eiginleika mannsins, það sem greinir hann frá dýrum, 

þjálfun hugans, andlegt líf, sameiginlegur arfur (venjulega skapaður af mörgum 

kynslóðum), rótgróinn háttur“ (Íslensk orðabók, 1980:432). 
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 „Sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs 

samfélags“ (Íslenska Alfræðiorðabókin, 1990:492).  

 Edward B. Tylor skilgreindi menningarhugtakið þannig að menning væri sú 

flókna heild sem samanstendur af þekkingu, trú, list, hæfni, siðferði, lögum og 

reglum, siðum og venjum manneskjunnar sem samfélagsmeðlims. Það sem Tylor á 

við er að munur á milli ólíkra hópa er ekki meðfæddur. Hóparnir eru ólíkir af því að 

þeir þurfa að læra að bjarga sér á mismunandi hátt í sínu náttúrulega umhverfi 

(Bohannan og Elst, 1998:15). 

 Það má líta á menningu sem þau gildi og reglur sem sett eru af tilteknu 

samfélagi. norðurheimskautssamfélög eru hópar, allt frá samstarfi aðila frá landnámi 

til þjóðarbrota og þjóða. Norðurheimskautsmenningin vísar til áþekkra reglna og gilda 

í þessum fjölbreyttu samfélögum. Vegna víðtækra skilgreininga okkar á menningu er 

margvíður skilningur á menningarlegri velferð og menningar krafti, lífsþrótti. Það er 

bent á að eftirtaldir þættir séu þeir sem skapa menningu okkar.                                            

Tungumál, notkun þess og varðveisla.                                                                                

Þekking og útdeiling hennar.                                                                                            

Samskipti þar með talin menntun og framkvæmd.                                                                    

Andleg málefni, svo sem trú og helgisiðir. 

Það sem snertir félagslega og menningarlega færni, viðburðir og fjölmiðlar.                  

Efnahags- og lífsviðurværisvenjur.                                                                                      

Félagsleg samtök, stofnanir, fyrirtæki og tengslanet (Csonka, o.fl., 2009:90). 

 

4. Menning og menningarmunur þjóða 

Vegna erfiðra veðurskilyrða og samgangna á norðurskautssvæðinu, þarf fólk sem býr 

þar að búa yfir miklum hæfileikum til að aðlagast. Þrátt fyrir að lífskjör fólks á 
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þessum svæðum hafi löngum verið svipuð voru þar mörg lítil samfélög með 

mismunandi tungumál og menningu. Mikill menningarlegur munur stafar ekki síst af 

mismunandi uppruna íbúanna, og aldalangri einangrun margra samfélaga. Jafnframt 

setja mismunandi lífsskilyrði og lífshættir svip sinn á menninguna, allt frá inúítum og 

fleiri þjóðum eða þjóðarbrotum, sem aðlöguðust hafís, freðmýrum og strandsvæðum, 

til fólks, sem býr sunnar, í eða við barrskógabeltið. Við þetta bætast fjölmennir hópar 

fólks af ýmsu þjóðerni sem bar með sér nýja siði og nýja menningu úr suðri á síðari 

öldum.. 

 Menning er mismunandi meðal þjóðflokka til dæmis vegna staðsetningar þar 

sem sumir einangrast í fjöllum á meðan aðrir hópar eiga auðveldara með að komast á 

milli staða og blandast þá frekar öðrum hópum. Menningin er líka mismunandi vegna 

nýlenduvæðingarinnar, sér í lagi um miðja síðustu öld, þar sem börn voru færð í burtu 

af heimilum sínum og kennt það sem nýlenduherrarnir höfðu fram að færa hverju 

sinni. Það var auðvitað mismunandi hvernig þekking og kunnátta þróuðust, eftir því 

hverjir áttu í hlut en mikilvægt er að vita að þegar börnunum var kennt í þessum nýju 

skólum, glataðist að hluta til sú þekking sem forverar þeirra höfðu fram að færa og á 

það einnig við um tungumál og þróun þess (Csonka og Schweitzer, 2004:46-48). 

 Þrátt fyrir mikinn innbyrðis menningarmun þjóða og þjóðarbrota eiga íbúar 

norðursins margt sameiginlegt í menningarlegu tilliti. Vitundin um mikilvægi 

náttúrverndar og sjálfbærrar auðlindanýtingar er ríkur þáttur í menningu þeirra. Þeir 

hafa líka almennt sterkar tilfinningar til eigin menningar og menningararfleifðar sem 

þeir telja óaðskiljanlega frá eigin tilveru. 

 Þetta á sérstaklega við um samfélög frumbyggja sem eiga undir högg að sækja 

vegna menningaráhrifa stærri menningarheilda. Í menningarlegri fjölbreytni 

norðurslóða felast mikilsverð verðmæti (Ísland á norðurslóðum, 2009:54).  
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          5. Hraðar menningar og félagslegar breytingar á norðurskautssvæðinu                                      

Fólk á norðurslóðum hefur stöðugt þurft að aðlagast umhverfi sínu og breyttum 

aðstæðum til þess að komast af. Breytingar eru þessu fólki því ekki nýjar af nálinni. 

Tækninýjungar og hraðar breytingar á norðurslóðum eins og hvalveiðibúnaður, 

hundasleðar, umfangsmikil hreindýrarækt og sambönd samfélaga á milli, hafa breytt 

samfélögunum. Tækni og  fjölskyldumynstur hafa því breyst gríðarlega mikið. Á 

samfélagsgerð, fjölskyldumynstri og atvinnuháttum hafa átt sér stað miklar breytingar 

og eldri hættir vikið fyrir nýjum. Utanaðkomandi áhrif hafa haft sérstaklega mikil 

áhrif, til dæmis landnám ríkja, markaðsvæðing og tækninýjungar að sunnan á 20. öld. 

Veiðar og hirðmennska gegna enn mjög mikilvægu hlutverki en íbúar sem treystu 

áður alfarið á veiðar og hreindýrarækt hafa snúið sér í auknum mæli að verksmiðju- 

og þjónustustörfum. 

 Velferðarkerfi suðlægra ríkja ýtti gamla samfélagsmynstrinu í burtu. Miklar 

breytingar urðu þar af leiðandi á lýðfræðinni, mikil fólksfjölgun á svæðum sem áður 

hafði verið ómöguleg. Markaðshagkerfi suðursins var tekið upp og fólkinu var gert að 

aðlagast því. Markaðskerfi var kynnt víða til sögunnar og jafnframt peningaviðskipti. 

Ættartengsl urðu því ekki lengur aðalforsenda efnahagslegrar samvinnu. Atvinnuleysi 

stórjókst og hluti hefðbundinna atvinnugreina minnkaði í efnahagskerfinu. Táknrænt 

gildi veiða hélst þó við og jókst jafnvel sumstaðar sem ekki er skrýtið í ljósi þess 

hversu gríðarlega mikilvægar þær eru fyrir sjálfsímynd þeirra (Csonka og Schweitzer, 

2004:46-48). 
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Mynd 2. Kulusuk, rúmlega 300 manna veiðimannasamfélag á Austurströnd Grænlands 

 Með innreið hins vestræna velferðarþjóðfélags, kapítalisma eða sósíalisma á 

20. öld voru stofnaðir skólar, spítalar og ýmsar stofnanir sem áður þekktust ekki á 

þessu svæði, þetta varð hvatning meðal frumbyggja til að setjast að á viðkomandi 

stað. Þessum öru breytingum, jafnt náttúrulegum og félagslegum, fylgdu bæði kostir 

og gallar.                                                                                                      

 Skólaskylda var tekin upp víða og skólarnir oft í þorpum og bæjum langt frá 

heimilum foreldranna svo að börnin þurftu lengst af að búa fjarri foreldrum sínum í 

heimavistarskólum þar sem kennt var á öðru tungumáli en þau töluðu heima hjá sér 

svo sem á ensku, rússnesku eða dönsku sem leiddi til þess að ákveðin fjarlægð 

myndaðist frá ættingjum sem töluðu bara móðurmálið. Þar lærðu þau fræði sem voru í 

litlum tengslum við lífið heima fyrir og þau fjarlægðust heim foreldranna.  

 Samgöngur og fjarskipti stórbötnuðu á þessum tíma, til dæmis sjónvarpið með 

öllum þeim „heilbrigðu” og stöðluðu gildum sem það boðaði. Innleiðing 

evrópsk/ameríska nafnakerfisins hafði mikil áhrif á sjálfsímynd frumbyggja og 

stuðlaði að frekari firringu. Allar þessar miklu breytingar voru keyrðar áfram utan frá, 

það er í ríkisstjórn viðkomandi lands, til dæmis Danir á Grænlandi. Frumbyggjar 
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horfðu hjálparlaust á, á meðan hlutirnir gerðust í kringum þá (Csonka og Schweitzer, 

2004:48-49). 

 Seinni heimstyrjöldin (1939-1945) markaði viss þáttaskil sem fólust í félags- 

og menningarlegum breytingum í sögu svæðisins sem heyrir undir þau átta ríki sem 

liggja saman og eru aðildarríki í Norðurskautsráðinu. Það sem Seinni Heimstyrjöldin 

hafði í för með sér þýddi innleiðingu algerlega nýrra hugmynda og lífstíls. Líferni 

norðurheimskautsfrumbyggja hafði byggst á söfnunar, veiðimennsku og 

hjarðmennsku og ættartengsl voru uppistaða félagslegs skipulags. Nú urðu þessi 

samfélög tengdari miðstöðvum að sunnan sem hafði ýmsar afleiðingar í för með sér. 

Allt kapp var nú lagt á að nýta óendurnýjanlegar og endurnýjanlegar auðlindir í norðri 

svo sem eins og olíu, málma, gas og vatnsafl án mikils tillits til áhrifa á umhverfi eða 

samfélög staðarins (Csonka og Schweitzer, 2004:47). 

 Með kalda stríðinu (1948-1988) komu líka margir innflytjendur (sem oft litu á 

sig æðri heimafólkinu) á þessi svæði. Velferðarríkið með sína „félagsfræðilegu 

verkfræði” krafðist margra fulltrúa á svæðinu. Innflytjendurnir vildu aðlaga 

frumbyggjana að því samfélagi sem þeir vildu sjá án þess að frumbyggjarnir hefðu 

nokkuð um það að segja.   

Á sama tíma þéttist byggðin í kjarnabyggðir og fólk hætti að mestu leyti að 

vera hreifanlegt eða sem hirðingjar.  Þessi þróun var stundum „sjálfviljug“ en 

stundum var fólkið neytt til að taka upp breytta lífshætti. Upp úr þessari samþjöppun 

fæddist vísir að forystu meðal frumbyggja og hún er víða farin að taka yfir skyldur 

samfélagsins. Stærð fjölskyldanna dróst talsvert saman í kjölfar aukins framboðs 

húsnæðis og var nú á Grænlandi að meðaltali 2,6 manns 2003 í stað 5,3 árið 1955 og 

7,6 manns 1901 (Csonka og Schweitzer, 2004:48).  
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 Þegar velferðaráætlunum fór að linna og slakað var á tökunum í málefnum 

frumbyggja fóru þeir að endurheimta stjórn og hlutirnir fóru að líta betur út. 

Menningarleg endurstaðfesting er ekki afturhvarf til hefðar í skilningi einfaldrar 

endursköpunar, menningar og tákna (Csonka og Schweitzer, 2004:50). Eftir seinna 

stríðið kom fram  landföðurlegt velferðaástand og hugsun sem var vel meint en hafði 

misgóðar afleiðingar sem kom fram í nýjum félagslegum vandamálum. Þegar slaknaði 

á forræðishyggjunni upp úr 1970 byrjuðu samfélögin að taka við sér og aðlagast nýju 

umhverfi á eigin forsendum og skapa sér stöðu í alþjóðasamfélaginu (Csonka og 

Schweitzer, 2004:52). Staðan í dag dregur þó enn dám af því hvernig litið var á 

norðurslóðir sem óbyggðir og löndin sem eiga landamæri að norðurslóðum tóku 

svæði sem nýlendur og/eða innlimuðu þau í ríki sitt (Broderstad o.fl., 2004:85).    

 
Mynd 3. Nútíminn ljóslifandi í Kulusuk 

 6. Menningarleg stefna: tungumál, trúarbrögð, heimssýn og listir 

Síðan í seinni heimsstyrjöldinni hafa félagslegar breytingar verið mjög hraðar, en sú 

staðreynd að mörg norðurheimskautssamfélög héldust svo lengi einangruð frá öðrum 

hlutum  heimsins, hefur haft afgerandi áhrif á menningar þætti eins og tungumál, 

trúmál, heimssýn og listir. Þessir þættir bjóða upp á skoðun og nokkur dæmi um 
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ástandið á norðurheimskautssvæðinu. Þemað endurtekur sig og er aftur sameining 

hefða og nýrra áhrifa (Csonka og Schweitzer, 2004:52-53).  

6.1 Tungumál 

Skólaskylda barna olli því að evrópsk og suðræn tungumál (enska, rússneska, danska 

og fleiri) eru ríkjandi á þessu svæði í dag. Stefna sumra stjórnvalda var beinlínis 

andstæð staðar tungumálum en önnur tiltölulega sveigjanleg. Það eru tilvik þar sem 

tungumál frumbyggja norðursins hafa verið endurvakin í gegnum pólitíska, félags- og 

menningarlega þátttöku, til dæmis tungumál Saama, sem mörg hver eru um það bil að 

hverfa. Staðfest hefur verið að eins og norðurslóðaþróunin hefur verið, geti 

minnihluta tungumál orðið útdauð innan einna eða tveggja kynslóða (Csonka og 

Schweitzer, 2004:55).  

 Tungumálið er lykil atriðið í skiptingunni og túlkuninni á þekkingu innfæddra. 

Það er svo mikilvægt vegna þess að það getur tjáð og gefið mjög skýra hlutstæða 

mynd af heimssýninni. En þegar tungumál innfæddra eru ekki notuð, heldur 

„aðgengilegri“ tungumál eins og til dæmis enska eða rússneska, þá er hætta á því að 

einhver menningarbundin þekking muni glatast í þýðingunni (Hunter, 2010:6). 

6.2 Trúarbrögð 

Meirihluti svæðisins er kristinn og að hluta á rússneska svæðinu er rétttrúnaðarkirkjan 

ríkjandi. Á 18. og 19 öld var meirihluta íbúanna á svæðinu, snúið til kristinnar trúar. 

Kristin trú tók þó aldrei algerlega við af þáverandi trú heldur samblandaðist oft þeim 

andlega átrúnaði sem fyrir var sem gerði henni auðvelt að ná fótfestu. Fyrir voru helst 

tvennskonar trúarbrögð ríkjandi, töfralæknatrúarbrögð (shamanism) og andatrú 

(animism) (Csonka og Schweitzer, 2004:57).  
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 Í greinilegri andstöðu við vestræna menningu þar sem skýr skipting er á milli 

ríkis og kirkju, milli vísinda og lista og náttúru og mannfélags, hefur menning 

frumbyggja í norðri tilhneigingu til að vera heildrænni. Í vestrinu eru stofnanir 

aðskildar og oft ábyrgar fyrir ólíkum sjónarmiðum menningar. Til dæmis, hafa 

kirkjur, moskur og samkunduhús gyðinga, trúarbrögð með höndum, á meðan 

löggjafarsamkundan og þjóðþing sjá um lagagerð. Í mótsögn, hafa frumbyggjar í 

norðri, með dreifðum íbúafjölda, samlagast öllum hliðum menningar innan 

fjölskyldunnar eða ættflokksins. Það ljáir sínu daglega lífi, oft með aðstoð seiðmanns 

eða töfralæknis (shaman) andlega leiðsögn. Sú andlega trúariðkun að leggja 

„mannlega“ sál á dýr, plöntur, vatn og aðra lífvana hluti og náttúruleg fyrirbæri, er 

kölluð andatrú (animism), jafnvel steinar hafa sál eða anda og jafnvel tilfinningar sem 

ber að virða. Heildarhyggja (holism) er afar ríkjandi, þar sem allt samþættast og hefur 

þýðingu, plöntur, hlutir og jafnvel veðrið (Dana og Fedorova, 2010:11). 

 Allir þjóðflokkar norðurslóða búa yfir menningararfleifð sem felur í sér trú á 

náið samband á milli manns og náttúru. Talið var að dýrin hefðu anda og bera þyrfti 

virðingu fyrir þeim og að gagnkvæmur skilningur ríkti á milli manna og dýra. Til 

dæmis þegar selur var veiddur þurfti að bjóða honum vatn að drekka og sálu hans 

skilað aftur til hafsins svo hann gæti endurfæðst í líkama annars sels. Með þessu 

myndi selurinn leyfa veiðimanninum að veiða sig aftur þar sem hann sýndi honum 

áður virðingu. Það er enn hvíslað „þakka þér fyrir“ að nýveiddum selum, af sumum 

inúítum á Grænlandi. Ef veiðimennirnir fara ekki rétt að gæti sál dýrsins móðgast og 

þannig komið í veg fyrir að annað dýr með sömu sál myndi veiðast aftur og þá myndi 

veiðimaðurinn og þjóðflokkurinn svelta.   

 Seiðmaðurinn eða töfralæknirinn var miðill sem var í einstaklega beinu og 

góðu sambandi við hið yfirnáttúrulega og gat talað við andana og komist að óskum 
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þeirra og miðlað til fólksins. Miðillinn gat fallið í dá og var þá talið að sál hans hefði 

yfirgefið líkamann og flogið til lands andanna og þegar hann komst í samband við 

æðri máttarvöld gat hann jafnvel með því sambandi læknað fólk, endurheimt sálir 

hinna sjúku sem andar höfðu á valdi sýnu. Þannig ollu reiðir andar sjúkdómum og 

velviljaðir andar hjálpuðu veiðimanninum með því að láta dýr verða á vegi hans; 

þannig gat hann einnig með sambandi sínu beðið um góða veiði, með því að fá andana 

til að lofa því að sveltandi hópi fólks áskotnaðist veiðidýr. Seiðmaðurinn er andlegur 

leiðtogi sem getur séð fyrir hluti, túlkað fortíðina og séð fyrir hamfarir. Í svona 

dáleiðslu athöfnum koma trommur mjög oft við sögu ásamt því að það er sungið og 

dansað en ævaforn hefð er fyrir þessum athöfnum. Þrátt fyrir að margt hafi breyst í 

trúarbrögðum frumbyggja vegna kynna þeirra af kristinni trú er enn álitið að veiðar 

séu háðar gagnkvæmri virðingu meðal veiðimanna og dýra (Dana og Fedorova, 

2010:10).  

  Selur var ekki drepinn vegna kunnáttu eða leikni veiðimannsins heldur frekar 

vegna þess að dýrið var reiðubúið að fórna sér fyrir veiðimanninn. Þegar veiðin 

mislukkaðist  snéri samfélagið sér til spámannsins til að komast að ástæðunni á 

misbrestinum. Spámaðurinn eða töfralæknirinn gat komist að yfirnáttúrulegu sviði 

með því að kalla fram bæði góða og slæma anda í gegnum bænir, söngva og dans 

(Bouchard og Mease, 2010:6).  
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               Mynd 4. Inúíta dans og trommusláttur 

 Vegna áhrifa frá embættismönnum, kristniboðum og kennurum hefur ýmislegt 

í þessum átrúnaði veikst á okkar tímum. Sjálfir sneru frumbyggjarnir lengi vel baki 

við andatrú þannig að það liti út fyrir að þeir væru „nútímalegir”. Margar hugmyndir 

um samband manna og dýra lifa samt enn góðu lífi. Svo er nú komið þar sem margir 

ungir frumbyggjar horfa á þær skelfingar sem leiddar hafa verið yfir náttúruna af 

iðnaðarsamfélaginu, að þeir sjá hugmyndir forfeðra sinna og foreldra í nýju og betra 

ljósi og hafa hallast að þeim. Þeir sem geta jafnvel ekki lengur trúað á anda, finna 

fyrir einhverju hjá náttúruöflunum þegar þeir standa einir gagnvart þeim og sjá þá 

gjarna eitthvað heilagt í landslaginu (Vitebsky, 2009:9). 

 Næstum án undantekninga, var innfæddum börnum á norðurheimskautinu 

fyrst formlega kennt af kristniboðum og fræðslan hafði stranga kristna dagskrá sem 

var ætlað að koma í staðinn fyrir andatrúna sem þau voru vön að iðka. Trúboðarnir 

unnu sumstaðar mikilvægt verk og tóku upp upprunalegt tungumál og sköpuðu 

stafsetningu eða stafróf fyrir þau. Engu að síður var tilgangur trúboðsins að snúa 

frumbyggjum til kristinnar trúar, sá tilgangur þeirra að safna sögum þeirra og kenna 

frumbyggjunum var ekki til að varðveita iðkun þeirra (Dana og Fedorova, 2010:5).                                                                                    
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6.3 Félagsleg vitneskja sem berst áfram með kynslóðum 

Til að viðhalda menningu sinni eru goðsögur, þjóðsögur og frásagnir mjög 

mikilvægar. Þær berast frá kynslóð til kynslóðar, oft með mjög svo myndrænum 

lýsingum af hetjum fortíðarinnar og eru taldar mjög listrænar og höfða til 

ímyndunaraflsins. Þessar sögur eru sagðar af öldungunum, með tilkomumiklum 

áhrifum. Þannig geta til dæmis ungir menn fengið að vita hvernig þeir eiga að bera sig 

að er þeir lenda í sömu aðstöðu og þeir heyrðu af í frásögn öldungsins því ekki er 

hægt að kenna allt með lestri bóka (Dana og Fedorova, 2010:5).  

  Svo er talað um mismunandi þjóðsögur innan mismunandi þjóðflokka. Í 

nokkrum þjóðflokkum er björninn forveri fólksins og það leggur átrúnað á hann. Í 

öðrum þjóðflokkum er trúað á endurholdgun fólks í dýr og svo öfugt. Það er líka 

þekkt að dýr umbreytast eftir árstíðum, þá breytist til dæmis hvalur í úlf þegar vetrar 

og sjórinn er frosinn, en þetta eru kölluð hamskipti (metamorphosis). Þýðingarmestu 

dýrin eða táknrænustu eru hrafnar, birnir, úlfar, lax og hreindýr (Dana og Fedorova, 

2010:7).   

6.4 Heimssýn og listir 

Hugmyndin um heimssýn frumbyggja er það trúar- og þekkingarkerfi sem varðveist 

hefur með menning og gildum þeirra. En heimssýnin hefur þróast með aðlögun 

fólksins að náttúrunni. Það er mikilvægt að minnast á það að staðbundin þekking 

frumbyggja er mjög heildræn (holistic), sambandsleg (relational) og andleg (spiritual) 

(Hunter, 2010:4). 

 Það er mikið talað um menningarlegt tap varðandi heimskautssvæðið og 

vissulega hefur sumt tapast en þar má nefna tungumál sem víða hafa glatast, en margt 

hefur líka áunnist á borð við listir, menningu, ný trúarbrögð, mállýskur o.fl. sem 

mynda nútímamenningu þessa svæðis. Það sem skiptir máli er að finnast menningin 
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vera sín, á sínum forsendum og að hafa það ekki á tilfinningunni að henni sé troðið 

uppá þig. Það að þvinga kristinni trú inn á þá sem ekki eru það, með því glatast svo 

mikið úr þeirri trúmenningu sem fyrir var (Csonka og Schweitzer, 2004:60). 

 Fólk sem býr allan ársins hring í náttúrunni er ekki að hugsa mikið um list eins  

og við skilgreinum hana. Fólkið var kannski mikið á ferðalagi allt árið og þurfti til 

þess ákveðin tæki og tól sem það bjó sér til en veraldlegar eigur skiptu ekki miklu 

máli, bara að hægt væri að nota fötin og hlutina sem til voru (Dana og Fedorova, 

2010:13).                                                                                                                                                    

        

7. Fjölskyldulíf, félagsmótun, skyldleiki, frændsemi, sifjar og félagsleg kerfi 

Hér er sjónum beint að félagslegri endurreisn, skyldleika og hvernig hefðbundin 

félagsleg tengsl hafa flust inn í nýtt umhverfi með þéttbýlisvæðingu. Með 

breytingunum sem hafa átt sér stað hefur orðið til félags- og þekkingarlegt skarð milli 

kynslóða. Þrátt fyrir þessa erfiðleika hefur athyglin á skyldleika og fjölskyldubönd 

viðhaldist, sérstaklega hjá frumbyggjum. Þetta sést einnig víða á norðurslóðum í 

bæjum sem eru í örum vexti og á þéttbýlissvæðum sem eru fyrir utan norðurslóðirnar. 

Þetta gerir það líka að verkum að þetta félagslega net inniheldur tengingu milli þeirra 

sem eru nýlega fluttir af norðurskautsvæðunum til suðlægari svæða og þeirra svæða 

sem þeir eiga uppruna sinn að rekja til. Einnig myndast tengsl milli þeirra sem flytjast 

á norðurslóðasvæðin og upprunalegs umhverfis þeirra. Þetta gefur til kynna hvernig 

félagslegar breytingar eru mótaðar af tengslum milli kynslóða, tengslum skyldmenna, 

þéttbýlisvæðingu og aukinna tengsla milli staðbundnari samfélaga í gegnum 

innflytjendur (Csonka og Schweitzer, 2004:60). 
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7.1 Fjölskyldulíf  

Þó svo að fjölskyldur, foreldrar og börn búi yfirleitt í sérstökum húsum eða tjöldum, 

eru þær samt sem áður mjög háðar stórfjölskyldunni eða hópi ættingja og jafnvel 

annars venslafólks. Fjölskyldurnar aðstoða hver aðra í daglegu amstri og eignunum 

skipta þær með sér (Vitebsky, 2009:8). 

 Fyrr á tímum lærðu börnin alltaf störf hinna fullorðnu með því t.d. að fylgjast 

með föður sínum að veiðum eða móður sinni þegar hún var að verka skinn. Nú búa 

sum þeirra í bæjum og verða að læra takta og tilbrigði bæjarlífsins. En þeir sem búa á 

túndrunni og í skóginum standa nú frammi fyrir því vandamáli það er, til þess að 

komast af í heimi nútímans verða þeir að fara í skóla (Vitebsky, 2009:8). 

 Meðal frumbyggja hafa breytingar verið svo hraðar og miklar að þær hafa 

verið túlkaðar af utanaðkomandi aðilum sem uppgjör við fortíðina (break from the 

past), og sumstaðar jafnvel sem sundrun þjóðfélaga og menningar. Þessar breytingar 

er hægt að tengja við bilið sem hefur myndast í samskiptum milli kynslóða. Þetta bil 

er hægt að skýra að einhverju leiti með snöggum breytingum á notkun tungumála. Á 

mörgum svæðum voru börn í heimanvistarskólum þar sem talað var annað tungumál 

en þeirra fólk talaði (Csonka og Schweitzer, 2004:60), eins og hjá Eveny fólkinu sem 

býr í fjöllum Norðaustur-Síberíu, en börn þeirra fóru í skóla á veturna á meðan 

foreldrarnir sáu um hjörðina. Samskipti barnanna við afana og ömmurnar voru 

útilokuð eða að minnsta kosti hindruð. Börn á meðal Eveny fólksins fara einungis úr 

þorpinu að sumarlagi til að sinna hreindýrahjörðunum og læra því aldrei að 

meðhöndla hreindýr yfir veturinn, þar sem þau eru í burtu í skóla yfir veturinn 

(Vitebsky, 2009:9).    
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7.2 Félagsmótun og menningarmótun 

Brestir í félagsmótun gerðu það áberandi að menningarlegar breytingar og breytingar í 

skólastarfi trufluðu mikilvæga eiginleika fræðslustarfsins sem áður var hefð fyrir. Á 

meðal margra frumbyggja fer mikið af náminu fram með athugunum og herminámi 

frekar en í gegnum skrifað og lesið mál. Þekking færist einnig á milli kynslóða með 

goðsögnum og sögum sem óbeint kenna um lífið, ættjörðina, forvera og fleira. Þeir 

sem segja sögurnar eru menningarlega þjálfaðir í því að geta sagt þær, túlkað og 

táknað. Bil sem myndast milli kynslóða er hægt að skýra að einhverju leiti með 

snöggum tungumála breytingum. Fullt af sjónarhornum þeirra sem hafa 

menningarlegar hefðir eins og þessar rekast á við nýleg form af kennslu. Í sumum 

tilvikum héldu foreldrar að þeir væru að auka tækifæri barnanna sinna með því að láta 

mennta þau í öðrum menningarheimum og á öðru tungumáli frekar en að hamla 

þekkingu þeirra með arfleið og menningu þeirra. Þetta var eðlilegt í kringum miðja 

20. öld og er enn í dag þar sem að það myndaðist bil í samskiptum kynslóða sem að 

skapa þröskuld fyrir félagslega endursköpun og menningarmiðlun (enculturation). Nú 

til dags berjast foreldrar við að halda við heimilinu og þeir þurfa að heyja harða 

samkeppni við sjónvarpsefni meðan þeir reyna að vernda hlutverk fyrirmynda en þeir 

sem eldri eru í frumbyggja samfélögunum reyna að ná til þeirra sem yngri eru 

(Csonka og Schweitzer, 2004:60-61). 

7.3 Skyldleiki, frændsemi, sifjar og félagsleg kerfi 

Á norðurslóðum hefur val á hjónaböndum verið takmarkað við skyldleika, búsetu, 

lífsviðurværi og þátttöku í helgisiðum. Skilgreiningin á skyldleika og tengslum hefur 

ekki sömu áherslur og líffræðilegur skyldleiki sem finnst í flestum evrópskum og 

amerískum samfélögum. Hugmyndir um skyldleika eru sveigjanlegar og í mörgum 

tilvikum virka náin félagsleg tengsl sem skyldleika tengsl. Skyldleiki og frændsemi er 
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mikilvæg í þessum samfélögum þar sem að tengslin byggjast mikið á samvinnu og 

sameiginlegri aðstoð.  

 Í norðurslóðasamfélögum er einkenni frumbyggja sem þar búa byggð á 

tvíhliða lögmálum um sæmandi traust.  Þetta traust frá bæði föður- og 

móðurfjölskyldu skapar ættmennahring sem samanstendur af fjölda fólks sem talin 

eru skyldmenni. Fyrri rannsóknir hafa aðallega fylgst með formlegum hliðum af 

skyldleikakerfinu hjá þessum samfélögum en nýrri rannsóknir hafa einnig skoðað 

menningarlegu forsendurnar sem eru grundvöllurinn fyrir þessum tengslum og 

annarra félagslegra tengsla. Þessi skyldleikakerfi eða sifjakerfi eru þó mismunandi og 

til dæmis hafa samfélög Barrows og Kangersuatsiaq þennan skyldleika sveigjanlegan 

þar sem líffræðilegur skyldleiki er aðskilinn öðrum skyldleikum sem hægt er að semja 

um. En hjá Dolgan og Ngansan er hvers konar skyldleiki afar mikilvægur þegar 

kemur að fæðudreifingu, að deila einhverju og öðru sem að snertir daglegt líf. 

Mikilvægi mismunandi skyldleika og vensla í þessum samfélögum hefur ekki verið 

eytt með þéttbýlisvæðingunni. Þau skipta máli varðandi fæðudreifingu. 

 Þéttbýlismyndun er orðin alþjóðlegt fyrirbæri. Á norðurslóðum verður hröð 

fólksfjölgun tengd vexti stefnu velferðarríkjanna, bættri heilbrigðisþjónustu og 

aukningu á launaðri vinnu. Síðan dregur úr fjólksfjölgun í kjölfar þéttbýlismyndunar 

og iðnvæðingar. Mikið af  bæjum og borgum á norðurslóðasvæðunum hafa vaxið 

hratt og eru orðnir bæir fjölbreyttra menningarheima. Einnig hefur það færst í vöxt að 

frumbyggjar á norðurslóðum flytja sig um set til stærri borga í suðri. Oslo, 

Stockholmur og Helsinki eru talin vera stærstu „Saama þorpin“. Talið er að um 7.000 

Grænlendingar búi í Danmörku sem er um 15% af Grænlendingum í Grænlandi 

(Csonka og Schweitzer, 2004:62). 
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8. Þjóðfélagsmein sem skapast hafa með örum breytingum á 

norðurskautssvæðinu 

Í tveimur skýrslum Kanadastjórnar má sjá hversu illa gengur að ráða bót á 

þjóðfélagsmeinum sem skapast hafa meðal inúíta í Kanada, þrátt fyrir sjö ára 

heimastjórn í Nunavut. Í skýrslunum er gerð grein fyrir því hvað hefur farið úrskeiðis. 

Nunavut er sjálfstjórnarsvæði inúíta í Kanada. Þar er 38% þjóðarinnar ungt fólk 14 ára 

og yngra. Heimilisofbeldi, áfengisvandamál, eiturlyf og sjálfsvíg eru útbreidd 

vandamál í Nunavut. Aðeins einn fjórði nemenda lýkur framhaldsskóla. Ýmsa 

grundvallarþekkingu skortir mikið. Starfsmenn hins opinbera eru innan við helmingur 

inúítar, þó svo að þeir séu 85% íbúanna. Atvinnuleysi er 30% en í sumum 

byggðarlögum fer það allt upp í 70%. 75% íbúanna hafa þjóðtunguna Inuktitut að 

móðurmáli en opinber tungumál Nunavut eru enska, franska og núna einnig Inuktitut. 

Fjármálum hins opinbera er með afbrigðum illa varið í Nunavut en 

ríkisendurskoðandi Kanada hefur komist að því og að árlega sé milljörðum 

Kanadadollara sóað í heimskulegar ákvarðanir og meðal þess sem upp hefur komið 

eru villur í meðferð fjármuna, eyðsla og fjársvik. Kanadastjórn leggur til að 

sveitarstjórnirnar fái aukin fjárráð þar sem þær eigi auðveldara með að fylgjast með 

því hvert fjármunirnir fara, í hvað er eytt, heimastjórnin verði nánast gerð ófjárráða 

(RÚV, 2006).                                                                                                                                    

 Í New York Times viðurkennir þingmaður á löggjafarþingi Nunavut í viðtali 

að margt megi betur fara. Menntakerfi Suður Kanada sé 200 ára, en menntakerfi 

Norður Kanada aðeins sextugt. Þetta ástand í Nunavut kemur félagsvísindamönnum 

ekki á óvart og þeir eru fæstir undrandi á ástandinu, þrátt fyrir að hafa heimastjórn og 

ríkuleg framlög úr alríkissjóðum. Áður fyrr voru inúítar flökkuþjóð en eftir seinni 

heimstyrjöldina voru þeir neyddir til að hætta flökku- og veiðilífi, af Kanadastjórn 
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sem kom þeim fyrir í byggðakjörnum. Þangað sem einungis er fært fuglinum 

fljúgandi, þyrlum og svo hundasleðum. Á sumum svæðum inúítanna voru sleðahundar 

þeirra drepnir af alríkislögreglunni sem sagði að þeir væru veikir. Með skólaskyldunni 

voru unglingarnir sendir á heimavistarskóla, þar sem þeim var kerfisbundið misþyrmt 

og jafnvel nauðgað. Villibráð er ekki lengur aðal uppistaða matarræðis þeirra heldur 

byggist mataræði þeirra á óhollustu eins og skyndibita. Lagt hefur verið til að 

Nunavut sé tvítyngt svæði. Börnum verði kennt á Inuktitut þar til í 4.-5. bekk en 

smám saman taki enskan við (RÚV, 2006). Þetta er því miður allt of algengt að sjá og 

heyra í fréttum, en það er svona umfjöllun sem fær fólk til að mynda sér skoðanir á og 

dæma viðkomandi íbúa og setja þá alla undir sama hatt. Þó svo að maður átti sig mjög 

vel á því hversu alvarleg framkoma Kanadastjórnar hefur verið gagnvart þessum 

frumbyggjum þá hlýtur maður að spyrja sig að því hvort ekkert jákvætt hafi hlotist af 

þessum breytingum. 

 Í rannsókn sem Karla Jessen Williamson gerði á Grænlandi kom í ljós að allar 

þær breytingar sem átt hafa sér stað í búsetumynstri fólks á norðurslóðum hafi haft 

hvað mest áhrif á karlmenn. Flestir íbúarnir búa nú í einhverskonar íbúðarhúsnæði og 

karlmenn sem hafa ekki lengur þeim skyldum að gegna að sinna útiverkum hafa því 

misst það skýra hlutverk sitt að sjá um að veiða til matar og fatagerðar fyrir sig og 

fjölskyldu sína. Vegna þessa er fókusinn í rannsókn Williamson á nokkur atriði: 

atvinnuleysi, sjálfsvíg, glæpi og lífsvon sem vísa á leiðir til að lýsa mismuninum á lífi 

kvenna og karla (Williamson o.fl., 2004:190). 

 Í mörgum samfélögum á norðurslóðum flytja konur í burtu til þess að ná sér í 

menntun eða leita á ný mið. Þetta er kallað kvenna flótti (female flight). Þetta stafar 

oft af því að litlu samfélögin byggja á hefðbundnum störfum í frumframleiðslu og 

iðnaði og þau geta verið karllæg. Hvort sem það eru veiðar, landbúnaður eða 
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hjarðmennska. Afkoman er þannig að menn geta oft og tíðum ekki séð fyrir 

fjölskyldunni með þessari vinnu og því þurfa konur að fara út á vinnumarkaðinn. Þau 

störf sem eru þá í boði fyrir þær eru störf eins og á sjúkrahúsum eða í skólum. Margar 

hverjar velja þá frekar að fara og leita sér æðri menntunar. Þegar konur hafa svo 

menntað sig er þeirra frekar þörf í borgum eða þéttbýlisstöðum. Dreifbýlið býður því 

oft og tíðum ekki uppá það að þær komi aftur heim að menntun lokinni. Þrátt fyrir háa 

sjálfsvígstíðni karlmanna á norðurslóðum þá toppar brottflutningur kvenna það og til 

dæmis í Alaska eru 113 karlmenn á móti 100 konum á smærri stöðunum með 1 til 999 

íbúa, en aðeins 73 karlmenn á móti 100 konum í borgunum með 10.000 íbúa eða fleiri 

(Williamson o.fl., 2004:191-192). 

 

Tafla 1. Íbúafjöldi frumbyggja í Alaska á aldrinum 20-39 ára eftir heildar íbúafjölda 

svæðis 

 

Heildar íbúafjöldi 

svæðis 

Frumbyggja 

karlar 

Frumbyggja 

konur 

Karlar á hverjar 100 

konur 

1–999    6,071 5,389 113 

999–9,999    3,587 3,456 104 

10,000 eða fleiri    3,364 4,364 73 

Samtals 13,022 13,209     
            Heimild: AHDR 2004:192 

 Eitt af því sem einnig hefur gerst er að frumbyggja konur á norðurslóðum hafa 

verið að giftast aðkomumönnum það er mönnum sem flytja norður í einhvern tíma 

vegna vinnu. Þetta eru menn sem koma í tímabundna vinnu og eru svo tilbúnir að 

flytja aftur á sínar heimaslóðir. Í sumum samfélögum eru konur líklegri til að giftast 

aðkomumanni en frumbyggja.  Oft opnast ný tækifæri fyrir þær sem fara en það getur 

líka gerst hjá þeim sem eftir verða. Sökum þess hversu fáar konurnar eru þá verða þær 

oft hærra metnar og fá því að taka meiri þátt í pólitískri þróun og því að bæta 

aðstæður í samfélaginu. Efnahagslegt bakslag hefur oft haft áhrif á afskekkt svæði á 

norðurslóðum og það kemur oft niður á konum þar sem félagsþjónusta er ekki til 
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staðar. Þetta dregur úr lífsgæðum þar sem laun á þessum svæðum eru oft lág og 

gjarnan er meira stólað á laun kvenna en karla (Williamson o.fl., 2004:192-193).  

 Þar sem karlar vinna við þessi hefðbundnu störf eins og veiðar og 

hreindýrahjarðir getur verið erfitt þegar svo margar konur flytja burtu, þar sem karlar 

fá þar með ekki tækifæri til þess að finna maka með sama uppruna til að viðhalda 

menningunni. Það sem er líka erfitt fyrir þessa karlmenn er að ef þeir fá ekki vinnu 

við þessi hefðbundnu störf þá bíður þeirra atvinnuleysi. Allt þetta verður til þess að 

lítil endurnýjun verður á þessum svæðum þar sem fá börn fæðast sökum skorts á 

konum (Williamson o.fl., 2004:193).  

 

9. Menningarleg velferð og lífsþróttur 

Mörg þeirra samfélaga sem eru tilgreind í Arctic Human Development Report 

(AHDR, 2004), eins og samfélög frumbyggja, „gamla landnámsmannsins,“ í 

Rússlandi, Métis þjóðin í Kanada og  yfirleitt allir íbúar norðurslóðanna til langs tíma, 

hafa menningarheim, og stundum einnig tungumál, sem eru aðskilin frá suðurhluta 

þess svæðis sem þeir byggja.  Einkennin á þessum menningarheimum er hægt að 

tengja lífsháttum sem einkum þróast meðal þjóða á norðurslóðum til að takast á við 

lífið í landinu með krefjandi umhverfi þess, langvarandi einangrun, fjarlægða 

mörkum, og þeirri staðreynd að mörg norðurslóða þjóðfélög eru frumbyggja samfélög 

og hafa verið í  sambandi við vestræna menningu í tiltölulega stuttum tíma. Í sumum 

samfélögum hefur það verið og er enn tiltökumál að menning lifi af. Í litlum byggðum 

norðursins gátu heimamenn ekki sloppið frá þeim áhrifum sem þeir voru að horfa á 

hvað varðar lausnir á úrræðum meðan hlutirnir voru að gerast í kringum þá og að því 

talið var fyrir þá.  

  Tilfinningafráhvarf stafar af missi stjórnar á breytingum sem síðan stuðlar að  
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aukningu á félagslegum vandamálum, svo sem sjálfsvígum, ofbeldi, lögbrotum 

ýmiskonar, og áfengis misnotkun.  Um miðja 20. öld kom áratuga tímabil í sögu 

margra þjóðflokka norður frumbyggja þegar þeir höfðu minnst sjálfstæði ásamt því að 

þeir voru að ganga í gegnum miklar breytingar sem þeir höfðu enga fyrri reynslu af. 

Breytingarnar ólu á niðurbroti  menningarlegrar velferðar í sumum samfélögum. 

Vitanlega er menningarleg velferð nátengd möguleika á sjálfstjórn fyrir samfélög, þar 

á meðal minnihluta samfélög innan stórra þjóða (Csonka o.fl., 2009:92). 

  

10. Heilsufar og velferð 

Í heimi þar sem örar breytingar hafa átt sér stað eins og hjá fólkinu á 

norðurskautssvæðinu er nauðsynlegt að tryggja, viðhalda og byggja upp umhverfi sem 

stuðlar að bættri heilsu. Þannig umhverfi samanstendur af þáttum sem lúta að því 

líkamlega, félagslega, menningarlega, huglæga, geðlæga og að því trúarlega. Það 

félagslega og menningarlega lýtur að fjárhag, menntun og grunngildi þess hvernig 

einstaklingnum ber að haga sér eða atferli hans í samfélaginu. Það sem snýr að því 

huglæga eða geðlæga er afstaða eða viðhorf íbúanna til framtíðarinnar og hvaða 

hlutverk börnin þeirra koma til með að taka að sér þegar þau fara að byggja sér 

framtíð með tilliti og viðhorfum til gæða (Hild o.fl., 2004:157).  

10.1 Há sjálfsvígstíðni 

Á norðurslóðum er mikill munur innan og á milli samfélaga hvað sjálfsvígstíðni 

varðar og er hún sérstaklega há á meðal ungra karla í frumbyggjasamfélögum nema á 

meðal Saama. Þegar við lítum á mannfjöldann í norðrinu sem eina heild kemur í ljós 

að sjálfsmorðstíðni hjá ungum karlmönnum er sérstaklega há, samanborið við aðra 

samfélagshópa. Margir þættir koma þar að þegar þessar sláandi tölur eru skoðaðar. 

Þegar um miklar breytingar er að ræða hjá stjórnvöldum, í menningu, samfélagslegum 



 

 

 

26 

gildum og fjölskyldu mynstrum þá upplifa einstaklingarnir mikið álag og streitu. 

Hinar óhóflegu breytingar á norðurheimskautinu geta hæglega stuðlað að aukinn tíðni 

sjálfsvíga.    

 Á meðan að fjórum sinnum fleiri karlar en konur fremja sjálfsvíg í Alaska, 

gera konur fjórum sinnum oftar tilraun til sjálfsvígs heldur en karlar og hærra hlutfall 

kvenna á við þunglyndi að stríða. Karlar í Alaska eru 80% líklegri og konur í Alaska 

eru tvisvar sinnum líklegri en jafnaldrar þeirra á landsvísu til að fremja sjálfsvíg 

(Williamson o.fl., 2004:190).    
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            Heimild: AHDR 2004:190 

Mynd 5. Kynjaskipt sjálfsmorðstíðni á hverja 100.000 íbúa í Alaska, Bandaríkjunum, Kanada og 

Nunavut 

 Á meðal inúíta eru sjálfsvígstölur miklu hærri hjá unglingum miðað við 

meðaltal allra á svæðinu. Á meðan ungar konur í Alaska reyna oftar sjálfsvíg, eru það 

ungir karlar sem oftar ljúka verkinu. Þetta mynstur hefur verið tengt sýn ungra 

karlmanna sem sjá enga framtíð fyrir sér sem veiðimenn og finnst þeir ekki hafa neitt 

fram að færa til samfélagsins, finnst þeir ekki passa inní þá launuðu vinnu í formgerð 

samfélagsins sem er að verða ráðandi lífsháttur. Þá er einnig afar erfitt að leggja mat á 

það hvort fólk hefur dáið óviljandi af slysförum en það gæti hafa gerst viljandi sökum 

glæfralegrar hegðunar og vilja til þess að deyja vegna þunglyndis og uppgjafar á lífinu 

(Hild o.fl, 2004:157-158).  
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Mynd  6. Kirkjugarðurinn í Kulusuk á Grænlandi skreyttur plastblómum 

  Merki eru um leiðir til þess að sporna við þessum háu sjálfsvígstölum en á 

sumum svæðum þar sem leyfi hefur fengist fyrir heimastjórn, hefur andlegt heilbrigði 

farið batnandi. Rannsókn sem gerð var á 195 frumbyggjaþjóðum í Kanada sýnir fram 

á lækkun á dánartíðni meðal ungs fólks á þeim svæðum sem öðlast hafa sjálfsstjórn. 

Þar koma að sex þættir almenn sjálfsstjórn, réttur yfir landi og landnýting, forræði yfir 

menntun, stjórn á heilsugæslu, bætt aðstaða fyrir menningarstarfsemi og forræði yfir 

lögreglu- og slökkviliðsþjónustu. Hefur sjálfsvígstíðni allt í allt fallið úr 137,5 af 

hverjum 100.000 niður í engin sjálfsvíg á því fimm ára tímabili sem rannsóknin var 

gerð þar sem allir sex þættirnir voru til staðar í viðkomandi samfélagi. Tveir þættir 

hafa bæst við hina sex en þeir eru verndun barna og konur í ríkisstjórn. Í Grænlandi 

þar sem hefur ríkt heimastjórn um nokkurt skeið hefur því miður ekki verið sýnt fram 

á neina lækkun á sjálfsvígum ungs fólks (Hild o.fl., 2004:158).  

10.2 Auknar lífslíkur fólks á norðurslóðum 

Almennt hafa lífslíkur fólks aukist á norðurskautssvæðinu. Hins vegar hafa lífslíkur 

fólks í Rússlandi farið dvínandi undanfarin ár þar sem að gríðarlegar fjárhags- og 

menningarlegar breytingar hafa átt sér stað. Frá 1990-95 hafa fjórir þættir verið 

rannsakaðir sem eru taldir stuðla að minnkandi lífslíkum hjá fólki, en þeir eru 
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áfengisneysla (-1,5 ár), fjármálakerfið (-1 ár), heilbrigðiskerfið (+ 0,2 ár)  

og streita (- 2,5 ár). Þó svo að heilbrigðiskerfið hafi batnað til muna á þessu fimm ára 

tímabili hefur útkoma þessara gríðarlegu breytinga verið minnkandi lífslíkur eða um 

4,8 ár. Mikilvægasti áhrifaþátturinn hér er streita en hún getur endurspeglast í þáttum 

eins og fátækt og áfengisneyslu.  

 Tveir hópar frumbyggja í Síberíu voru rannsakaðir og  rannsóknin sýndi fram á 

að hár blóðþrýstingur og samsöfnun glúkósa í blóði, sem og meiri kvíði, mælist mun 

hærri hjá þeim sem búa í þéttbýli, sem tengist breyttum matarvenjum. Einnig sýndu 

niðurstöður fram á það að nútíma- og þéttbýlisvæðing hafa í för með sér alvarlegar 

afleiðingar fyrir heilsu frumbyggja í Siberíu. Fólk sem flytur frá afskektum svæðum 

og í stærri samfélög finnur fyrir aukinni streitu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin 

velferð einstaklingsins bæði líkamlega og andlega byggir á öryggi í samfélaginu (Hild 

o.fl., 2004:158).  

11. Inúítar 

Inúítar sem á íslensku þýðir fólk er norðurheimskautsþjóð sem lengi hefur verið 

kölluð Eskimóar á Evrópumálum eða frá því á 16. öld þegar að hvítir menn fóru að 

nema land þeirra. Margir inúítar álíta orðið Eskimói niðrandi og kjósa heldur að láta 

kalla sig inúíta. Þeir búa helst í strandhéruðum Alaska, Kanada, NA-Síberíu og á 

Grænlandi. Fyrstu forverar inúíta eru taldir samkvæmt rannsóknum hafa farið yfir 

Beringssund frá Asíu fyrir um 4000-5000 árum síðan og smám saman fært sig austur 

á bóginn þeir búa við áþekka menningu og tungumál þeirra eru skyld og þrátt fyrir að 

þjóðflokkar inúíta hafi verið dreifðir yfir þetta víðáttumikla svæði þá hafa 

lifnaðarhættir þeirra og menning haldist tiltölulega lítið breytt fram á 20. öldina. 

Inúítarnir lifðu aðallega á sel- og fiskveiðum og þrátt fyrir að hráefnið hafi verið 

takmarkað þá útbjuggu þeir sér handhæg áhöld, klæði og húsakynni.   
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 Hreyfingar hafa sprottið upp á meðal inúíta sem leggja á það áherslu að réttur 

þeirra til að halda tungumáli sínu og menningu sé virtur. Inúítastofnunin sem stofnuð 

var árið 1984 í Nuuk á Grænlandi er til að mynda menntastofnun, en þar eru stundaðar 

rannsóknir á grænlensku og grænlenskri menningu ásamt kennslu (Íslenska 

Alfræðiorðabókin, 1990:155-156).                                                                                                                       

 The Inuit Circumpolar Council (ICC) eru Alþjóðasamtök inúíta en þau 

sameina allt að 100.000 inúíta sem búa í NA Síberíu, Rússlandi, Grænlandi, Alaska 

og Kanada. ICC samtökin voru stofnuð árið 1977 en síðan hefur þeim verulega vaxið 

fiskur um hrygg. Bætt réttindi inúíta er þeirra aðal baráttumál og reyna þar með að 

tryggja að raddir þeirra heyrist hvað varðar ákvarðanir sem eru tengdar megin 

hagsmunum þeirra. Samtökin hafa marga málaflokka á stefnuskrá sinni eða allt frá 

baráttu þeirra fyrir því að norðurslóðirnar verði algerlega kjarnorkulaust svæði og 

eftirlit vegna villtra dýra sem endurnýjanlegrar auðlindar. Strandlengjur 

heimskautslandanna verða aðsetur afkomenda inúíta og það er erfitt ef ekki 

ómögulegt fyrir þá að treysta öðrum þannig að tryggt verði að þetta umhverfi fái þá 

umönnun sem nauðsynleg er. Sú umönnun felst ekki í því að umhverfið sé mengað 

eins og myndi gerast ef iðnríkin fengju einhverju ráðið, né heldur að loka það af sem 

eins konar friðland villtra dýra en það er það sem sumir umhverfissinnar vilja, heldur 

er stefna inúíta að halda svæðunum í byggð, svo þau verði nýtanleg þeim sem kunna 

að varðveita eiginleika þeirra í framtíðinni (Vitebsky, 2009:15). 
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Mynd 7. Komandi kynslóð, lítil inúítastelpa í Kulusuk                  

12. Umræður 

Norðurslóðir eru mjög fjölbreytt svæði þar sem átta þjóðríki koma saman ásamt ótal 

smáþjóðum og þjóðarbrotum með mismunandi menningu, áherslur og markmið. 

Nýlenduvæðing svæðisins hefur farið fram á ólíkum tímabilum og með ólíkum hætti 

og samskipti nýlenduherra og frumbyggja hafa í gegnum tíðina verið með ýmsu móti. 

Menningarleg einkenni norðurslóðanna verða ekki varðveitt með afturhvarfi til 

fortíðar heldur aðlögun íbúanna að nýjum samfélagsháttum og umhverfinu. Löng saga 

aðlögunar samfélaga norðursins, ekki síst frumbyggjaþjóða, hefur gert þeim kleift að 

þrífast þrátt fyrir hraðar breytingar á umhverfi og því lífríki sem íbúar norðursins nýta 

sér til framdráttar. Stundum hafa slíkar breytingar í samfélagsháttum og náttúru reynst 

heillavænlegar til að auka lífsgæði og bæta mannlíf. Hæfileikinn til að tileinka sér 

nýja tækni og aðferðir á borð við þyrlur, vélsleða, og ýmsa tækni til veiða, samgangna 

og samskipta bera fremur vott um menningarlegan lífskraft en menningarlega hnignun 

(Ísland á norðurslóðum, 2009:54). 

 Á norðurskautssvæðinu eru þær loftslagsbreytingar sem orðið hafa mest 

sýnilegar, hraði hlýnunarinnar er allt að því tvisvar sinnum meiri þar heldur en á 

öðrum svæðum á jörðinni. Áhrif breytinganna er farið að gæta í hefðbundnum 
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atvinnugreinum frumbyggja á svæðinu og munu þau aukast er frá líður. Líklegt er að 

hinn blandaði efnahagur norðurskautssvæðisins sem treystir bæði á nútíma iðnað og 

sjálfþurftabúskap frumbyggja muni styrkjast á sumum sviðum, en veikjast á öðrum í  

kjölfar hækkandi hitastigs. 

 Mikill fjöldi frumbyggja treysta í dag á launavinnu og munu margvíslegir 

mögu-leikar opnast í kjölfarið af hlýnandi veðurfari. Má þar nefna aukna ásókn í 

kolefni á borð við olíu og jarðgas, hraðari vöxt fiskistofna, aukna nýtingu skóglendis 

og möguleikann á víðtækri umferð gámaflutningaskipa í gegnum Norðuríshaf á milli 

Atlantshafs og Kyrrahafs. Allt gæti þetta reynst samfélögum á svæðinu mikil 

efnahagsleg innspýting, sé rétt með auðlindirnar og ný tækifæri farið. Þó er réttur 

þeirra sem búa á svæðinu að mörgu leyti óskilgreindur og hafa landakröfur ekki skilað 

nema hluta af því svæði sem tilheyrði frumbyggjum upprunalega, og kröfur um 

sjálfsstjórn eru mislangt á veg komnar. 

 Áherslubreytingar á alþjóðavettvangi, er varða valddreifingu innan þjóðríkja, 

ásamt aukinni menntun og þekkingu á lagaumhverfi hafa leitt af sér aukna 

réttindabaráttu frumbyggja víðsvegar á norðurskautssvæðinu. Réttindabaráttan hefur 

skilað töluverðum árangri til dæmis í Kanada og Grænlandi en er skemur á veg 

kominn í Rússlandi, sem er ríkast þessara landa af auðlindum. 

 Hefðir hvað varðar menningu á norðurslóðum eru lifandi afl og það er því ekki 

vænlegt að láta þrá eða fortíðarhyggju eftir hinu liðna hafa áhrif á mat á styrk 

menningarhópa og lífvænleika, samfélaga á svæðinu. Það er einnig varhugavert að 

staðhæfa að mannlíf og menning í norðri geti þrifist við hvaða aðstæður sem er, án 

tillits til hraða og afls ytri breytinga í efnahagslífi eða náttúrufari. Það má því segja að 

framtíð fjölbreytts mannlífs á norðurslóðum felist í því að finna jafnvægi milli þess að 
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viðhalda grónum menningarhefðum án þess að hafna tækninýjunum eða nýrri 

þekkingu. 

 „Reynsla Íslendinga sýnir hvernig tiltölulega fámenn norðurslóðaþjóð getur 

varðveitt eigin tungu og menningarfleifð og lagað hana að gjörbreyttum samfélags- og 

atvinnuháttum án þess að sérkennum hennar sé fórnað“ (Ísland á norðurslóðum, 

2009:54).ldum. 
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13. Lokaorð 

Íbúar norðurskautssvæðisins þurfa á komandi áratugum að vera í stakk búnir til að 

aðlaga sig þeim breytingum sem framundan eru sökum hlýnunar jarðar, sem hafa mun 

gríðarleg áhrif á mjög marga atvinnuvegi. Það þarf að fylgja þekking og geta slíkum 

breytingum og valdhafar verða að vera í nánum tengslum við það samfélag og það 

svæði sem undirgengst þær. Það er því mjög mikilvægt að staðbundið vald sé eflt þar 

sem stjórnvöld hljóti að hafa betra skynbragð á hvaða aðgerða er þörf til aðlögunar í 

nýjum aðstæðum. Það þarf líka að velja og hafna þegar kemur að nýtingu á 

auðlindum, og hafa íbúar svæðisins oft og tíðum djúpstæð menningartengsl við þau 

og mikilvægt að horfa ekki framhjá þeim tengslum í von um snöggan efnahagslegan 

gróða. Á seinustu áratugum hafa frumbyggjar á svæðinu öðlast töluverða reynslu 

vegna sjálfstæðisbaráttu sinnar sem getur án efa nýst vel á þessu sviði, hvort sem það 

verður á sjálfstæðum svæðum ríkisstjórna eða innan vébanda núverandi valdhafa.    
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