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Þegar indverska Bollywood-stjarnan Deepika Padukone
fann fyrir þunglyndi vissi hún ekki hvernig hún átti að bregð-
ast við. Nú tekst hún á við vandann fyrir opnum tjöldum og
leggur sitt af mörkum til að hjálpa öðrum og berjast gegn
fordómum. 46
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Berst við þunglyndi
fyrir opnum tjöldum 
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Útgáfufélag Árvakur hf. Morgunblaðið,
Hádegismóum 2, 110 Reykjavík.

Ritstjóri Davíð Oddsson
Ritstjóri og framkvæmdastjóri Haraldur Johannessen
Aðstoðarritstjóri og umsjón Karl Blöndal

Höfundar Alma Dagbjört Möller, André Aciman, Baldur Arnarson, Bergur Ebbi, Dawoud Bey, Elizabeth Blackburn, Massimo Bottura,
Brynhildur Guðjónsdóttir, Patty Chang, Roger Cohen, Niall Ferguson, Teresita Fernández, Hannes H. Gissurarson, Guðrún Hálfdán-
ardóttir, Flick Haigh, Tristan Harris, Lazaro Hernandez, Jameela Jamil, Kristín Helga Gunnarsdóttir, Alicia Kwade, Jack Ma, Mack
McCollough, Marta María Jónasdóttir, Cristina Mittermeier, Paul Nicklen, Aliza Nisenbaum, Paula Oloixarac, Deepika Padukone, Zac
Posen, Carles Puidgemont, Ragnar Axelsson, Reshma Saujani, Silja Björk Huldudóttir, Stefán Einar Stefánsson, Tolli, Tricia Tisak, Neil 
deGrasse Tyson, Constance Wu.
Þýðingar Karl Blöndal og Stefán Gunnar Sveinsson. Forsíðumynd Ragnar Axelsson. Suðurskautið, hluti af myndafrásögn á bls. 60-65.

Blikur eru á lofti í efnahagsmálum og
lát gæti orðið á vexti, en þótt undan
láti er borð fyrir báru. Á alþjóðlegum
vettvangi vex Kína ásmegin, Banda-
ríkjamenn láta þó fyrir sér finna, en

Evrópa siglir beitivind á meðan beð-
ið er eftir Brexit og leiðtogaskipti í

Þýskalandi taka sinn tíma. Þá er það
tæknin, sem mun breyta vinnumark-
aði til frambúðar og tilveru okkar allri,

hafi sérfróðustu menn eitthvað til
síns máls. Í Tímamótum er fjallað um
stöðu mála í heiminum af þekkingu

og yfirsýn. Tímamót eru sérblað
Morgunblaðsins í samvinnu við The

New York Times.

Skammt var stórra högga á milli á árinu. Þjóðin hefur þó
aldrei verið ríkari og staðan aldrei verið betri, þótt dragi úr
væntingum vegna niðursveiflu. Baldur Arnarson og Stefán
Einar Stefánsson fjalla um stöðuna í efnahagslífinu. 4 og 6

Morgunblaðið/Ómar

Stór högg en staðan góð

Margar leiksýningar á árinu skírskotuðu með sterkum hætti
til samtímans, hvort sem um var að ræða ný íslensk verk eða
erlenda klassík. Fleiri íslensk verk voru sett á svið á árinu
sem senn er að líða en í fyrra, en konur reyndust ekki jafn
atkvæðamiklar og þá. 68

Ljósmynd/Auðunn Níelsson

Talað inn í samtímann

Mæðgurnar Inga Dóra Sigfúsdóttir og Sonja Símonardóttir
segja frá því hvernig greining á ADHD og lyfjagjöf gerbreyttu
öllu. Hjá Íslenskri erfðagreiningu er unnið að grundvallar-
rannsóknum á erfðaþáttum ADHD. Aukinn skilningur getur
hjálpað til við forvarnir og þróun lyfja. 10-12

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Greining breytti öllu

Innlent skop 42-45

Höfundar fimm listaverka, sem settu svip á árið 2019, segja
frá þeim. Í einu er fjallað um land, nýlendustefnu, ofbeldi og
vald, öðru gang himintunglanna og veruleikann, þriðja hlut-
tekningu á tímum uppnáms, fjórða innflytjendur og fimmta
endurímyndun sögunnar. 48-51

Með leyfi listamannsins og Art on the Underground, London; Anton Kern 
Gallery, New York; Mary Mary, Glasgow. Höfundarréttur 2019 Aliza Nisenbaum

Linsa listamannsins

ásamt

Farið yfir það sem hæst bar á sviði hégómavísinda og dæg-
urmála á árinu og drepið á þá staðreynd að einu gildir hvað
við reynum að setja okkur á háan hest, þegar öllu er á botn-
inn hvolft erum við og verðum félagsverur. 66

Hæðir og lægðir

Hið nýja kalda stríð er hafið og það er við Kína, segir sagn-
fræðingurinn Niall Ferguson. Það er háð á sviði viðskipta og
vísinda og tækni, en fátt bendir til að gripið verði til vopna.
Það gæti hins vegar staðið um nokkurt skeið og ekki hægt
að ganga að sigurvegara vísum. 22

Aly Song/Reuters

Hið nýja kalda stríð 
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Frá miðju sumri 2018 hafa fleiri Íslendingar
haft neikvæðar en jákvæðar væntingar til
efnahagsmála. Óvissa er um þróun efnahags-
mála á næsta ári.

Gallup hefur frá mars 2001 mælt svonefnda
væntingavísitölu mánaðarlega. Einstaklingar
18 ára og eldri eru spurðir fimm spurninga:
Annars vegar um mat á núverandi efnahags-
aðstæðum og ástandi í atvinnumálum. Hins
vegar um væntingar til efnahagslífsins,
ástands í atvinnumálum og heildartekna heim-
ilisins eftir sex mánuði. Fjöldi svarenda í
hverri mælingu er 800 einstaklingar um allt
land. Ef vísitalan er yfir 100 stigum eru fleiri
jákvæðir en neikvæðir um horfurnar.

Vísbending um næstu fjárfestingar
Guðni Rafn Gunnarsson, sviðsstjóri hjá Gall-
up, segir að ef fólk er bjartsýnna um eigin hag
sé það líklegra til að auka neyslu, eins og til
dæmis að kaupa nýjan bíl eða skipta um eld-
húsinnréttingu. Af þessari ástæðu fylgist at-
vinnulífið vel með þróun vísitölunnar.

„Fyrsta gildi væntingavísitölunnar í mars
2001 var 108 en við tók svartsýni út árið 2001.
Vísitalan mældist svo yfir 100 stigum fram að
litlu kreppu 2006. Hún náði hæsta gildi í góð-
ærinu í maí 2007 (155 stig) en frá miðju ári
2007 fór að þykkna yfir. Hún náði botni í fyrstu
mælingu eftir hrun í nóvember 2008 (23 stig).
Síðan hefur verið stígandi í vísitölunni en hún
lækkaði aftur á árinu 2018 og hefur frá miðju
síðasta ári mælst undir 100 stigum. Í nýjustu
mælingu í nóvember hækkaði vísitalan um tæp
níu stig í 95,7 stig sem er 20 stigum hærra en á
sama tíma í fyrra. Þegar tímaserían er skoðuð
vekur athygli að vísitalan hefur tilhneigingu til
að hækka í aðdraganda og kringum alþingis-
kosningar,“ sagði Guðni Rafn

Af þessu má sjá að það skiptast á hæðir og
lægðir. En hvað skyldi skýra þær? Geta fáir
haft áhrif á væntingar svo margra?

Síðla árs aldamótaárið 2000 var mikil um-
ræða um að netbólan væri sprungin. Fylgdu í
kjölfarið fréttir af veikingu krónunnar, við-

skiptahalla og samdrætti á mörgum sviðum.
Kunnugleg stef í íslenskri niðursveiflu

Einstakt tækifæri í erfðavísindum
Árin á undan höfðu frumkvöðlar talað fyrir
tækifærum á Íslandi. Rætt var um að íslensk-
ar aðstæður fælu í sér einstakt tækifæri fyrir
Íslenska erfðagreiningu. Þá vakti starfsemi
OZ væntingar um að Íslendingar gætu notið
ávaxta farsíma- og netbyltingarinnar. Um leið
minntu Íslendingar sig reglulega á hátt hlut-
fall farsímanotenda í alþjóðlegu samhengi. 

Við inngönguna í EES árið 1994 átti iðnaður
undir högg að sækja vegna harðnandi sam-
keppni og áhersla var lögð á nýsköpun.

Út frá henni spruttu alþjóðleg fyrirtæki á
borð við Össur og Marel sem nutu góðs af
fjölgun háskólamenntaðra Íslendinga. 

Athafnamenn á borð við Kára Stefánsson og
Skúla Mogensen urðu áberandi og sköpuðu
áform þeirra væntingar í efnahagslífinu.

Næsti stóri áhrifavaldur var Kárahnjúka-
virkjun. Framkvæmdir við hana hófust í árs-
lok 2002 og höfðu þær víðtæk efnahagsáhrif.

Einstakt tækifæri í fjármálum
Haustið 2004 koma bankarnir inn á íbúða-
lánamarkaðinn og smátt og smátt skýtur hug-
myndin um alþjóðlega fjármálamiðstöð á Ís-
landi rótum. Forystumenn banka og herra
Ólafur Ragnar Grímsson, þá forseti Íslands,
töluðu upp miklar væntingar í þessa veru.
Taldi forsetinn einstaka eiginleika íslensku
þjóðarinnar skapa henni mikil sóknarfæri í
fjármálastarfsemi. Með bankahruninu 2008
urðu viðmiðaskipti í væntingum. Ólafur Ragn-
ar ræddi í Icesave-deilunni um hólmgöngu al-
þýðu gegn fjármálaöflunum og horft var til
ríkisvaldsins um aðgerðir, ekki síst til að
bregðast við skuldavanda heimila.

Þegar aðgerðir létu á sér standa birtist það í
falli væntingavísitölunnar haustið 2010 en þá
mótmæltu þúsundir Íslendinga meintu að-
gerðaleysi ríkisstjórnarinnar í þessum efnum.

Enginn boðberi betri tíðar
Urðu þá þau tíðindi að Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra gaf Morgunblaðinu kost á
viðtali en hún hafði haldið sig til mjög til hlés
og falið Steingrími J. Sigfússyni fjármála-
ráðherra að ræða stöðu efnahagsmála við fjöl-

miðla. Í fyrsta sinn á öldinni áttu Íslendingar
sér ekki boðbera betri tíðar.

Nokkrum vikum síðar var gefinn út mikill
makrílkvóti sem aftur kann að hafa átt þátt í
að væntingavísitalan tók að rísa. 

Árið 2011 fór erlendum ferðamönnum að
fjölga eftir eldgosið í Eyjafjallajökli árið áður.
Árið 2011 varð aftur hagvöxtur eftir tveggja
ára samdrátt og benti margt til að botninum
væri náð. Þegar vinstristjórnin fór frá völdum
vorið 2013 fór væntingavísitalan í fyrsta sinn
yfir 100 stig – fleiri töldu horfur jákvæðar en
neikvæðar í efnahagsmálum. Hafði þá fallið
dómur í Icesave-deilunni Íslandi í hag í byrjun
árs og naut Framsóknarflokkurinn þeirrar út-
komu er hann lofaði að leiðrétta íbúðalánin
vegna verðbólguskotsins í kjölfar hrunsins.

Íslendinga biði einstakt tækifæri til að rétta
hlut alþýðu manna eftir bankahrunið.

Með því urðu þeir Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson og Bjarni Benediktsson leiðandi um
væntingar í efnahagsmálum sem náðu há-
marki með afnámi fjármagnshafta árið 2015. 

Einstakt tækifæri í fluginu
Vísitalan náði svo hámarki í október 2016 en
ferðaútrásin stóð þá sem hæst. Þegar tekið var
að slá í bakseglin haustið 2018 ræddi fulltrúi
Isavia við Morgunblaðið um það einstaka tæki-
færi sem biði Íslendinga í fluginu. Ísland gæti
orðið miðstöð flugs í Norður-Atlantshafi.

Skúli Mogensen, stofnandi WOW air, átti
mikinn þátt í að byggja upp væntingar í ferða-
þjónustu sem virtist vera innistæða fyrir. Frið-
rik Pálsson, eigandi Hótels Rangár, orðaði
þetta e.t.v. best er hann sagði við Morgun-
blaðið að „þegar það vekur orðið athygli ef það
er ekki frétt af nýrri hótelbyggingu í Moggan-
um hvern dag ættu menn að staldra við“. 

Lífróður WOW air haustið 2018 og fall fé-
lagsins síðasta vor eiga vafalítið þátt í að vænt-
ingavísitalan hefur gefið eftir að undanförnu.
Þúsundir hafa misst vinnuna í ferðaþjónustu.

Af þessari yfirreið má álykta að fáir ein-
staklingar geti haft mikil áhrif á væntingar á
Íslandi. Doktor í hagfræði sem blaðið ræddi
við segir þetta einmitt einkenni á Íslandi. Ís-
lendingar byggi enda ákvarðanatöku í efna-
hagsmálum á færri uppsprettum upplýsinga
en stórþjóðirnar. Þá verði slíkir aðilar hlut-
fallslega fyrirferðarmeiri í umræðunni en í

stærri löndum. Þegar vel gangi hjá frum-
herjunum skapi það sjálfseðjandi væntingar.
Almenningur vænti þess að þjóðarkakan
stækki og taki ákvörðun um fjárfestingar.

Hins vegar sé óvíst hver muni leiða vænt-
ingar næstu árin. Fiskeldi og útflutningur á
tækni með fjórðu iðnbyltingunni í sjávarútvegi
geti orðið aflvakar hagvaxtar á næstu árum.

Fjöldinn býr yfir vitneskju
Því er óvíst hvað gæti hreyft væntingavísitöl-
una. Nú endurspeglar hún ef til vill að Íslend-
ingar upplifa hvorki kreppu né góðæri.

Ef hagkerfið kólnar hins vegar meira gætu
orð og aðgerðir forystumanna ríkisstjórnar-
innar haft mikil áhrif á væntingarnar.

Í einni setningu má segja að litlu muni á því
hvort glasið sé álitið hálftómt eða hálffullt.
Lítið fer nú fyrir væntingamönnum.

Hagfræðingar taka mælingar af þessu tagi
alvarlega. Atburðir í efnahagsmálum hafi enda
áhrif á væntingar sem aftur hafi áhrif á hegð-
un neytenda og fyrirtækja í framtíðinni.

Hagfræðingur sem blaðið ræddi við benti á
að hugmyndir um stýringu væntinga hefðu
áhrif á nálgun seðlabanka í heiminum. 

Fjöldinn byggi yfir vitneskju um stöðu efna-
hagsmála út frá fjölþættri reynslu sinni.

Lára Sif Christiansen fjallaði um væntinga-
vísitölu Gallup og gildi hennar til að spá um
þróun einkaneyslu í meistararitgerð í hag-
fræði við Háskóla Íslands sem birtist 2013.
Leiðbeinendur voru Ásgeir Jónsson, nú seðla-
bankastjóri, og Daði Már Kristófersson, pró-
fessor í hagfræði við Háskóla Íslands.

Lára Sif rifjaði upp að árið 1957 setti Milton
Friedman fram kenningu um varanlegar
tekjur „og sýndi fram á það að fólk ákvarði
neyslu sína út frá þeim væntingum sem það
gerir sér um framtíðartekjur“. Þá rifjaði Lára
Sif upp fyrri skrif Johns Maynards Keynes um
„að sveiflur í fjárfestingum og neyslu væru
háðar þáttum eins og væntingum, vöxtum og
„animal spirits““. Hann útskýrði „animal spir-
its“ sem einhvers konar tilfinningalega hvata
hjá neytendum sem hefðu áhrif á hagfræðilega
ákvarðanatöku. Taldi Lára Sif rannsókn sína
sýna fram á að væntingavísitalan væri í raun
leiðandi hagvísir fyrir einkaneyslu.

Með óvissuna í efnahagslífinu í huga er ekki
ólíklegt að íslenskur almenningur gangi inn í
nýja árið með varkárni í huga. Hann hefur að
undanförnu lesið fréttir um vaxandi atvinnu-
leysi og erfiðleika við að stofna flugfélög.

Gangi spár um hverfandi hagvöxt á komandi
ári eftir gætu fréttir næstu mánaða snúist um
aðhaldskröfu hjá hinu opinbera og varnarbar-
áttu til að viðhalda kaupmætti í kjölfar kjara-
samninga. Það gæti dempað væntingarnar.

Væntingavísitala Gallup frá mars 2001 til nóvember 2019 – mögulegir áhrifaþættir
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Nú vantar væntingamenn
Þjóðarbúið hefur aldrei staðið betur og þjóðin aldrei verið ríkari. Samt hafa miklar væntingar enn á ný hjaðnað í niðursveiflu.
Fyrstu tvo áratugi aldarinnar höfðu frumkvöðlar mikil áhrif á væntingar. Líklegt er að á næstunni verði horft til stjórnvalda.

BALDUR ARNARSON
skrifar um efnahagsmál 
og atvinnumarkaðinn í Morgunblaðinu. 

Gangi spár um hverfandi hagvöxt á 
komandi ári eftir gætu fréttir næstu 
mánaða snúist um aðhaldskröfu hjá 

hinu opinbera og varnarbaráttu til að viðhalda
kaupmætti í kjölfar kjarasamninga. 

ÓVISSA ER UM ÞRÓUN EFNAHAGSMÁLA

’’



arionbanki.is Þægilegri bankaþjónusta Arion banka

Starfsfólk Arion banka óskar landsmönnum öllum farsældar á
komandi ári með þökkum fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Gleðilegt

nýtt ár!
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Þrjú þúsund ár eru liðin frá því að faraó
Egyptalands dreymdi að sjö kýr hefðu stigið
upp úr ánni Níl. Þær voru fallegar og vel aldar.
Á eftir þeim komu sjö aðrar en ljótar og hor-
aðar. Síðarnefndi hópurinn át fallegu kýrnar sjö
og við það vaknaði einvaldurinn.

Kallaði faraó útlendinginn Jósef til þess að
ráða drauminn. Vildi hann meina að hinar vænu
kýr væru tákn fyrir sjö velsældarár en að hinar
illa höldnu væru fyrirboði um hungursneyð.

Hefur þessi draumur gjarnan verið nefndur
„hagfræði Gamla testamentisins“ og að í honum
birtist forn sannindi um að hagkerfi þess tíma
hafi gjarnan sveiflast með þessum hætti. Upp í
sjö ár og niður í önnur sjö.

Hagvöxtur stóð samfellt á Íslandi á árunum
2011 til 2018 eða í átta ár. Þó var orðið þungbúið
yfir hagkerfinu í árslok 2017. Snemma árs 2018
skynjuðu margir að veðrabrigði væru í nánd.
Horft lengra aftur bendir margt til þess að
draumráðningin forna eigi enn við í dag. Smá-
kreppan sem reið yfir bankakerfið 2006, netból-
an 2001 eru dæmi sem vísa í þá átt. Að vísu ekki
nákvæmlega sjö ár á milli stóratburða, en takt-
urinn er svipaður og á kúnum í Níl.

Allir vildu trúa öðru
Þrátt fyrir reynslu kynslóðanna og augljós
merki í umhverfinu héldu þó margir, einkum
hagfræðingar, fast í þá trú að enn ætti hag-
kerfið talsvert inni þegar kom inn á árið 2018.
Talsverður titringur í ferðaþjónustunni,
stærstu útflutningsgrein landsins, breytti þar
engu um. Í nóvember 2018 spáði Alþýðu-
samband Íslands því t.d. að hagvöxtur myndi
haldast nokkuð örugglega fram til ársins 2020!
2,6% 2019 og 1,7% ári síðar. ASÍ var þó ekki eitt
á vagni heldur sungu allir í kór. Hagstofan,
Seðlabankinn, viðskiptabankarnir þrír auk Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins sögðu öll um mitt ár
2018 að vöxturinn yrði á bilinu 2,4-3,1% árið
2019 og litlu minni árið 2020.

Annað kom á daginn. Lendingin varð talsvert
harkalegri en vonir höfðu staðið til. Þar réði
vissulega miklu að síendurteknar en vonlausar
lífgunartilraunir á WOW air runnu út í sandinn
í lok mars síðastliðins. En fleira kom til. Til-
raunir til þess að tengja afturkippinn í hagkerf-
inu alfarið við fall félagsins er einföldun og í
raun fjarstæðukennt þegar litið er á heildar-
myndina.

Líkt og nýr seðlabankastjóri benti á nýlega í
viðtali í ViðskiptaMogganum var ferðaþjón-
ustan komin í nokkuð augljóst aðlögunarferli
áður en WOW air féll. Landið var orðið dýrt,
m.a. vegna mikillar eftirspurnar. Það dró úr
áhuga ákveðinna hópa á að sækja landið heim.
Þá hafði innlendur kostnaður einnig aukist mik-
ið og það kallaði á uppstokkun í greininni.
Fyrirtæki sem stólað höfðu á gott gengi á
grundvelli lágra verða eða höfðu verið byggð
upp á mikilli skuldsetningu og væntingum um
mikinn vöxt áttu sér í raun ekki viðreisnar von. 

Birtingarmyndir afturkippsins eru ýmsar en
þær áþreifanlegustu eru versnandi atvinnustig
þar sem atvinnuleysi mældist 4,3% í nóvember
og uppsagnir sem víða heyrist af á síðustu vik-
um gefa til kynna að enn muni syrta í álinn í
þeim efnum. Ferðaþjónustan virðist einnig eiga

í nokkrum vandræðum með að finna viðspyrnu
og framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónust-
unnar segir líkur standa til þess að tekjur af er-
lendum ferðamönnum verði 5 milljörðum minni
í jólamánuðinum en yfir sama tímabil í fyrra. Í
litlu hagkerfi munar um minna, ekki síst þegar
samdrátturinn hefur reynst viðvarandi, hvort
sem litið er til sumarvertíðarinnar eða hausts-
ins sem oft hefur reynst brokkgengara en há-
önnin.

Fleira leggst á árarnar
Það eru fleiri en íslenskir sjómenn sem vita að
sjaldan er ein báran stök, þótt það hafi verið
reyndin á Klaustri. Þannig hefur fyrirséður aft-
urkippur í ferðaþjónustunni átt sér birtingar-
myndir víða. Hann hefur m.a. komið fram í bók-
um viðskiptabankanna sem jafnt og þétt hafa
skrúfað fyrir lánveitingar til fyrirtækja í grein-
inni - en einnig á fleiri sviðum. Það á m.a. við um
byggingariðnaðinn sem sannarlega er nátengd-
ur ferðaþjónustunni. Hann hefur orðið fyrir
miklum áhrifum af hennar völdum á síðustu ár-
um, bæði vegna sprengingar í heimagistingu en
einnig vegna gríðarlegrar uppbyggingar á
hótelrými innan höfuðborgarsvæðisins og utan.

Með þessum aðgerðum hafa bankarnir leitast
við að lágmarka áhættu sína. Þeir hafa þó haft
fleiri ástæður til þess að skrúfa fyrir kranann
og þar með auka á kólnun hagkerfisins. Of háar
eiginfjárkvaðir sem Fjármálaeftirlitið, ótengt
veruleikanum eins og oftast áður, hefur lagt á
bankana, gera þeim mjög erfitt um vik að ná
viðunandi ávöxtun til handa hluthöfum. Af þeim
sökum hefur Arion banki t.d. ákveðið að minnka
lánabók sína um 80 þúsund milljónir á næstu 12
mánuðum. Slíkar kerfisbreytingar hafa sannar-
lega áhrif og geta ef allt fer á versta veg, valdið
talsverðum usla í hagkerfinu.

Það sem enginn þorir að segja
Í byrjun apríl féllust andstæðar fylkingar í
faðma á skrifstofum ríkissáttasemjara. Kjara-
samningar á almennum vinnumarkaði voru
undirritaðir og hlutu þeir viðurnefnið „Lífs-
kjarasamningurinn“. Sammælst var um að selja
samningana á þeim forsendum að í þeim fælust
hóflegar launahækkanir. Víst má vera að at-

vinnurekendur - eða öllu heldur fulltrúar þeirra
- bitu þar í tunguna á sér. Prísuðu sig sæla með
samningana sem náðust af þeirri einni ástæðu
að WOW air féll með brauki og bramli. Ef
verkalýðshreyfingin hefði ekki farið á taugum
við tíðindin fimmtudaginn 28. mars hefðu þau
haldið aðgerðum sínum áfram með vaxandi
þunga og miklu tjóni fyrir hagkerfið allt.

Enginn þorir opinberlega að segja það sem
liggur í augum uppi. Samningarnir reyndust
þungir fyrir atvinnulífið, ekki síst þeim greinum
sem farnar voru að ströggla misserum áður en
þeir voru undirritaðir. Vegna þeirra hækkana
sem þeir tryggðu launafólki hefur áhersla á
hagræðingu orðið öllu öðru yfirsterkara á verk-
efnalistum stjórnenda þetta árið. Afleiðingin er
aukið atvinnuleysi.

Þar með er þó ekki allt talið. Samningurinn
gildir til 2022 og hækkanirnar 1. apríl síðastlið-
inn voru minnsta inngripið. Samningurinn er
„afturhlaðinn“ og almennar hækkanir og taxta-
hækkanir verða hærri í apríl næstkomandi og
ná hápunkti 1. janúar 2022. Þá gætu hækkan-
irnar orðið mun meiri ef hagvöxtur verður á
samningstímanum. Innbyggður „hagvaxtar-
auki“ leggst ofan á launahækkanir sem kveðið
er á um í samningnum. Gangi þjóðhagsspá
Hagstofunnar eftir munu taxtar hækka um 29
þúsund í stað 24 þúsunda á næsta ári, um 34.500
krónur í stað 24.000 króna árið 2021 og um
35.500 í stað 25.000 króna árið 2022.

Allir vita, en enginn talar um, til hvers þessar
hækkanir leiða. Því skal haldið fram að launa-
fólk, einkum það sem þiggur taxtalaun, er ekki
ofsælt af sínum hlut. Samningarnir áttu að rétta
hlut þess en þeir munu gera hið þver öfuga, að
minnsta kosti í mörgum tilvikum. Í stað betri
kjara mun fólk missa lífsviðurværi sitt. Enginn
hyggst axla ábyrgð á því, en ljóst er hverjir
bera þar meiri ábyrgð en aðrir.

Margt þarf að ganga upp
Þrátt fyrir þá erfiðleika sem hagkerfið stendur
nú frammi fyrir og að margt bendi til þess að
mögru kýrnar hafi gengið á land, býr íslenskt
samfélag við öfundsverð kjör á alla mælikvarða.
Jöfnuður mælist meiri hér en víðast hvar ann-
arsstaðar, erlendar eignir þjóðarinnar vaxa og

vaxa og lífeyriskerfið státar nú af meiri eignum
en nokkru sinni fyrr. Þær nema nú yfir 5.000
milljörðum króna. Þá er verðbólga lág, sem
löngum hefur verið fjarlægt takmark. Því mið-
ur er hætt við að hún verði enn minni og færist
þá undir heilbrigð mörk. Desembermæling vísi-
tölu neysluverðs vekur grunsemdir um að það
gæti gerst. Gengi krónunnar hefur haldist til-
tölulega stöðugt og þar hefur gríðarstór gjald-
eyrisforði Seðlabankans, óskuldsettur, án nokk-
urs vafa mikið að segja. Gengi krónu gagnvart
evru hefur aðeins veikst um ríflega 1,5% síðasta
árið en um tæp 5% gagnvart dollar. Hvort
tveggja ætti að blása vindi í segl ferðaþjónust-
unnar, og raunar annarra útflutningsgreina
einnig.

Á nýju ári þarf að vinda ofan af ýmsu sem
gerst hefur á árinu 2019. Atvinnuvegafjárfest-
ing þyrfti að aukast að nýju og stjórnvöld þurfa
að grípa til annarra aðgerða en vaxtalækkana
til þess að örva útlán í bankakerfinu. Þar
myndu minni eiginfjárkvaðir skipta sköpum.

Óhamingju Icelandair verður 
allt að vopni
Þá þurfa Íslendingar að halda vökulu auga á því
sem nú á sér stað í Renton-verksmiðjunni í
Washington-fylki í Bandaríkjunum. Icelandair
Group, sem er hryggjarstykkið í íslenskri
ferðaþjónustu, og raunar fólksflutningum til og
frá landinu, er í spennitreyju sem félaginu var
komið í af siðlausum stjórnendum Boeing. Þeir
styttu sér leið og lentu í keldunni, sem krók-
urinn hefði forðað þeim frá, þegar þeir settu í
loftið stórgallaða og lífshættulega flugvél sem
ber einkennisstafina MAX. Óhamingja Iceland-
air reyndist sú að undirrita samninga um kaup
á 16 slíkum vélum árið 2013. Kyrrsetning
drápstækjanna frá því í mars hefur valdið félag-
inu og íslensku hagkerfi gríðarlegum búsifjum
og ekki sér enn fyrir endann á því öllu. Jafnvel
gæti komið til þess að þessar vélar fari aldrei
aftur í loftið sökum hönnunargalla sem nær
ómögulegt mun reynast að bæta úr.

Icelandair þarf því að finna nýja lausn á flota-
málum sínum til frambúðar. Þar liggur beinast
við að ganga til samninga við Airbus, ekki að-
eins vegna framkomu forsvarsmanna Boeing,
heldur einnig vegna þess að A321LR og XLR
vélar Airbus henta mun betur inn í leiðakerfi fé-
lagsins en þær vélar sem Boeing hefur til reiðu.
Hið sorglega er að Icelandair hefur tapað
gríðarlega verðmætum tíma á þessu MAX-
ævintýri og það gæti tekið mörg ár að vinda of-
an af þeirri pattstöðu sem upp er komin.

Hart í bak á skammri stund
Margar stórar áskoranir einkenndu íslenskt viðskipta- og efnahagslíf á árinu 2019. Þær verða jafnvel enn stærri á komandi
ári. Viðbrögð stjórnvalda og fyrirtækja á komandi misserum munu ráða miklu um hvernig tekst að vinna úr stöðunni.

STEFÁN EINAR STEFÁNSSON
er fréttastjóri viðskipta á Morgunblaðinu.

Í nóvember 2018 spáði Alþýðusamband
Íslands því t.d. að hagvöxtur myndi hald-
ast nokkuð örugglega fram til ársins

2020! 2,6% 2019 og 1,7% ári síðar. 

SKAMMT STÓRRA HÖGGA Í MILLI Á ÁRINU 2019

’’

Allra augu beindust að WOW air í upphafi árs. Félagið varð gjaldþrota þann 28. mars síðastliðinn en það reyndist ekki eina áskorun ársins.

Ljósmynd/Sigurjón Ragnar



Rafiðnaðarsamband Íslands sendir jóla- og baráttukveðjur til
allra landsmanna á nýju ári. Kveikjum á perunni og krefjumst

hærri launa, styttri vinnutíma og húsnæðis fyrir alla!

Rafiðnaðarsamband Íslands í 50 ár

Rafiðnaðarsamband Íslands
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
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Bók og jól eru tvö nátengd orð í huga flestra Ís-
lendinga. Vonandi hefur bók verið í sem flest-
um jólapökkum þessi jólin. Að minnsta kosti í
jólapökkum til barna og ungmenna ef marka
má niðurstöður PISA-rannsóknarinnar 2018.

Lesskilningi íslenskra unglinga heldur
áfram að hraka og hefur aldrei verið lélegri í al-
þjóðlegum samanburði en nú. Fram hefur
komið að rúmlega þriðjungur nemenda þarf
stuðningsúrræði í samræmdum könnunar-
prófum eða fær undanþágu frá próftöku. Þrátt
fyrir það sýna gögn að almennt er árangur
nemenda bestur þar sem undanþágur eru fáar
og mætingarhlutfall í prófið er hátt öfugt við
það sem stundum hefur verið talið.

Alls konar skýringar hafa komið fram á
þessari stöðu og ljóst að ekkert eitt skýrir
þessa niðurstöðu. Mikilvægt er samt að gleyma
ekki þeim verðmætum sem þjóðin á í kennur-
um þessa lands sem leggja á sig ómælda vinnu
við að sinna öllum nemendum, sama hversu
erfiðir þeir eru. Hlín Bolladóttir, kennari við
Dalskóla, skrifaði fyrr í mánuðinum færslu á
Facebook sem vakti mikla athygli en þar segir
hún íslenska grunnskólakennara synda
björgunarsund á hverjum degi. Meinið sé sam-
félagslegt. Kennarar hafi lítinn tíma til að
kenna vegna þess að mestallur þeirra tími fer í
að ala börnin upp og freista þess að leysa úr
allskyns vandamálum sem börnin glíma við. Sá
vandi verði ekki til í skólunum og segir hún að
börnum sé of oft hlíft og að ekki megi gera
kröfur til þeirra. Þau eigi of upptekna foreldra
og þau eru sjálf svo upptekin eftir skóla. 

Annað sem hefur verið bent á er að töluvert
skorti upp á að endurgjöf sé með skipulögðum
hætti. Í greinaflokknum Skóli fyrir alla? á
mbl.is í haust kom fram hjá mörgum viðmæl-
endum að aðalnámskrá grunnskóla sé afar
flókin og hæfniviðmiðin illskiljanleg. Ósam-
ræmi sé ekki bara á milli skóla heldur innan
sama skólans.

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, frumkvöðull og
stofnandi Kara Connect, segir Íslendinga of
meðvirka þegar kemur að umræðu um
menntamál. „Á sama tíma viljum við að kerfið
standi sig betur og mennti börnin okkar á
heimsmælikvarða. Þegar niðurstöður eins og
PISA koma eigum við sem þjóð að taka þær
mjög alvarlega, alltaf. Þetta er gott próf og
mælir margt sem hjálpar. Við þurfum að mæla
meira, okkar gildi að auki – eins og til dæmis
sköpun og tónlist og líðan og sammælast um að
margir mælanlegir þættir geti skapað mat á ís-
lensku skólastarfi. Að sama skapi er mikið
rými til að setja meiri kröfur á börnin en líka
færri. Það fer talsverður tími á yngri stigum í
verkefni sem þau eru ekki tilbúin að læra og of
mikill tími á eldri stigum í verkefni sem eru of
létt. Rannsóknir á starfsumhverfi og starfsþró-
un íslenskra kennara þarf líka mun meiri at-
hygli – verkefnakennsla þvert á greinar er það
sem koma skal en íslenskir kennarar telja sig
ekki vera undirbúna fyrir þá framtíð,“ segir
Þorbjörg.

Eitt af því sem bent er á í skýrslu um
PISA-2018 er hve algeng enska er orðin bæði á
formlegum og óformlegum vettvangi. Það
tungumál sem íslensk börn heyra í umhverfi

sínu eða nota í samskiptum og leikjum er ekki
alltaf íslenska, heldur mjög oft enska. Minnk-
andi lestur og notkun íslensku í daglegu lífi
hefur mjög eðlilega þær afleiðingar að íslensk-
ur orðaforði barna vex hægar, málskilningur
verður minni. „Við getum með öðrum orðum
ekki gert ráð fyrir að því að nemendur læri ís-
lensku af sjálfu sér, bara af því að búa á Ís-
landi,“ segir í skýrslunni.

Brynhildur Þórarinsdóttir, dósent við kenn-
aradeild Háskólans á Akureyri og rithöfundur,
segir að börn séu ekki hætt að lesa og þau ekki
upp til hópa ólæs. „Við þurfum að breyta því
hvernig við ræðum um lestrarmálin. „Þau lesa
vissulega að jafnaði minna en jafnaldrar þeirra
gerðu áður fyrr en við megum ekki úthrópa
krakka sem ólæsa og ekki viðbjargandi. Orða-
leppurinn að börn, og sérstaklega drengir, geti
ekki lesið sér til gagns er óheppilegur og gefur
til kynna að stór hluti barna sé tæknilega ólæs
þegar þau eiga miklu frekar í erfiðleikum með
að kafa undir yfirborðið. Lesskilningur er
nefnilega ekki einangrað fyrirbæri, óháð öðr-
um breytum. Lesskilningur snýst um að geta
notað eigin reynslu, þekkingu og dómgreind til
að túlka og draga ályktanir út frá því sem mað-
ur les. Lesskilningur veltur því á orðaforða og
fyrri lestrarreynslu sem aftur tengist lestr-
aruppeldi og lestraráhuga. Þetta er flókið sam-
band sem virkar í allar áttir. Það eina sem við
getum fullyrt að virki ekki er að smána börn til
að bæta sig. Við þurfum að breyta nálguninni
og byggja upp jákvætt lestrarsamfélag, gera
bækur aðgengilegar og sýnilegar úti um allt,

fylla skólasöfnin og laða fjölskyldur saman að
lestri,“ segir Brynhildur.

Hún er hrædd um að árangur nemenda okk-
ar í PISA-prófunum sé fyrst og fremst mæling
á stöðu íslenskunnar. „Við höfum verið föst í
þeirri hugsun að lesturinn sjálfur sé vandinn en
ég held að það sé kominn tími til að við viður-
kennum að íslenskan stendur höllum fæti.
Börn hafa almennt takmarkaðri orðaforða en
áður og grípa fljótt til ensku til að bjarga sér.
Hluti af ástæðunni er að þau alast upp við
miklu minna íslenskuáreiti en áður, horfa
minna á íslenskt efni og lesa sjaldnar bækur á
íslensku,“ segir hún.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur
ákveðið að grípa til aðgerða, meðal annars með
því að fjölga kennslustundum í íslensku á
grunnskólastiginu, einkum á yngsta og mið-
stigi, og auka kennslu í náttúruvísindum á
unglingastigi. Því í ljós hefur komið að íslensk
ungmenni fá miklu minni kennslu í náttúruvís-
indum en jafnaldrar þeirra annars staðar á
Norðurlöndunum og víðar. Jafnframt þurfi að
tryggja starfsþróun kennara. Bæði skortir að
menntun kennara í stærðfræði og náttúruvís-
indum og eins þurfi að huga námsefninu, að
það auki orðaforða og lesskilning nemenda í
öllum greinum.

Hermundur Sigmundsson, prófessor við
Tækni- og vísindaháskólann í Þrándheimi, seg-
ir að það sé mikilvægt að nota vísindi sem út-
gangspunkt í þeim aðgerðum sem ráðist verður
í til þess að bæta stöðu íslenskra nemenda. Al-
gjört lykilatriði sé að skoða hvað sé verið að

gera inni í skólunum. Í hverjum skóla, í hverri
kennslustund og hvernig kennslu og eftirfylgni
er hvert barn að fá. Leggja áherslu á að skapa
djúpa þekkingu í gegnum þjálfun. Að áskoranir
séu miðaðar við færni hvers og eins. Skapa
áhuga með bókum sem passa fyrir áhugasvið
hvers og eins. Algjört lykilatriði er að mati
Hermundar að bæta bókakost skólabókasafna
en það er samdóma álit fólks í menntakerfinu
að skipti gríðarlega miklu máli, að börn hafi að-
gang að góðu lesefni á íslensku.

Ekki dugi að beita skyndilausnum við að
bæta stöðuna í skólakerfinu en við getum gert
ýmislegt til að vega upp á móti því. „Reyndur
unglingakennari sem ég hitti um daginn sagð-
ist lesa daglega fyrir 10. bekkingana sína því
upplestur væri besta agatækið. Ef besta aga-
tækið er svona einfalt, ódýrt og á allra færi ætt-
um við að nota það miklu meira. Sérstaklega
fyrst það byggir upp orðaforða og eflir þar með
hinn svokallaða lesskilning,“ segir Brynhildur.

Einkenni þjóða sem skara fram úr í alþjóð-
legum samanburði er að sameiginleg sýn hefur
náðst um að allir nemendur geti náð afburðaár-
angri og hvernig eigi að veita viðunandi stuðn-
ing. Í úttekt á framkvæmd stefnunnar um
skóla án aðgreiningar á Íslandi kemur fram
samstaða á meðal þeirra sem sinna mennta-
málum um það markmið að tryggja öllum nem-
endum jöfn tækifæri. Á hinn bóginn er ekki
sameiginlegur skilningur á hugtakinu menntun
án aðgreiningar og þar með ríkir óöryggi um
framkvæmd stefnunnar – er skólinn fyrir alla? 

Þorbjörg segir að íslenskt samfélag eigi að
tileinka sér það að gefast aldrei upp á barni.
„Þau eiga það skilið að við séum þrautseig,
hugmyndarík og skýrum út fyrir þeim allt sem
þau sjá og heyra. Við þurfum að kveðja „þetta
reddast“ frasann okkar, menntun reddast
nefnilega ekki.“ 

Bækur þurfa að vera aðgengilegar og sýnilegar úti um allt, fylla þarf skólabókasöfnin og laða fjölskyldur saman að lestri.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Menntun reddast ekki
Hættum að tala í frösum og látum verkin tala. Rúmur þriðjungur barna þarf stuðningsúrræði í samræmdum prófum.

GUÐRÚN HÁLFDÁNARDÓTTIR
hefur verið blaðamaður og fréttastjóri á 
Morgunblaðinu og mbl.is frá árinu 1996.

Við getum með öðrum orðum
ekki gert ráð fyrir að því að
nemendur læri íslensku af

sjálfu sér, bara af því að búa á Íslandi.

SKÓLI FYRIR ALLA?

’’



Til staðar
fyrir framtíðina
Kolefnisjöfnun, umhverfisvænar umbúðir, flokkun
úrgangs, aðstaða fyrir rafbílaeigendur og hjólreiðafólk
– allt er þetta hluti af bæði virkri samfélagsábyrgð
og daglegri starfsemi okkar. Við tökum skyldu okkar
gagnvart framtíðinni alvarlega.

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Alltaf til staðar
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Þeir sem eru með hátt ADHD fjölgenaskor,
óháð því hvort þeir eru með ADHD-
greiningu eða ekki, eru líklegri til að verja
færri árum í skóla, og líklegri til að greinast
með kvíða og þunglyndi. Þeir eru ólíklegri til
að greinast með lystarstol (anorexiu) en með
aukna áhættu á því að vera í yfirþyngd, fá
sykursýki eða glíma við svefnraskanir. Þeir
sem eru með hátt skor eru einnig líklegri til
að nota tóbak og vímuefni, segir Hreinn Stef-
ánsson, erfðafræðingur hjá Íslenskri erfða-
greiningu.

Undir þetta tekur Þorgeir Þorgeirsson,
erfðafræðingur hjá Íslenskri erfðagreiningu,
en hann segir sterk tengsl á milli ADHD og
fíknar. Þeir sem greinist með ADHD byrji al-
mennt fyrr að prófa vímuefni og séu enn-
fremur líklegri til þess að lenda í vímuefna-
vanda eftir að notkun hefst, segir Þorgeir.

„Í þessu samhengi má benda á það að ýmis
einkenni ADHD, svo sem uppátækjasemi og
aukin hvatvísi, eiga án efa á þátt í því að ung-
lingar prófa vímuefni fyrr. Það hefur lengi
verið þekkt að því fyrr sem regluleg notkun
hefst því líklegra er að notkunin endi í vanda.
Ennfremur eru þeir sem mæta erfiðleikum í
skóla og eða vinnu líklegri til þess að þróa
með sér vímuefnavanda en þeir sem vel
gengur,“ segir Þorgeir, en þeir Hreinn starfa
saman að erfðarannsóknum hjá Íslenskri
erfðagreiningu.

„Markmiðið með rannsóknum sem þessum
er að hluta til að skilja hvað veldur röskun-
inni og þróa lyf fyrir þá sem þurfa á lyfjum
að halda. Við þurfum á þessari þekkingu að
halda til þess að vita hvaða lyfjamörk á að
einblína á,“ segir Hreinn, en í meira en ára-
tug hafa vísindamenn hjá Íslenskri erfða-
greiningu unnið að því að finna breytileika í
erfðaefninu sem tengjast ADHD í samstarfi
við Þroska- og hegðunarstöð, BUGL, Grein-
ingar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Styrktar-
félag lamaðra og fatlaðra. 

Fyrstu niðurstöður úr tveimur rann-
sóknum sem starfsmenn Íslenskrar erfða-
greiningar tóku þátt í komu út á árinu og
tengja þær fyrstu erfðabreytileikana óyggj-
andi við ADHD. Í annarri rannsókninni, þar
sem doktorsnemarnir Bragi Walters og Ólaf-
ur Guðmundsson drógu vagninn, er sýnt
fram á að ákveðnir breytileikar í erfðaefninu,
tilteknir eintakabreytileikar, meira en tvö-
falda líkurnar á að þeir sem þá bera greinist
með ADHD. Þessir breytileikar eru fágætir,
finnast í rúmlega 2% þeirra sem eru með
ADHD-greiningu en eru fátíðari í viðmið-
unarhópi, segir Hreinn.

„Í hinni rannsókninni, sem var samstarf
margra rannsóknarhópa, sýndum við fram á
að ákveðnir algengir breytileikar, sem eru í
hárri tíðni í Íslendingum, leggja líka til
ADHD þó svo hver og einn auki áhættuna
einungis lítillega. Það er hægt að leggja sam-
an þá auknu áhættu sem þessir breytileikar
leggja til ADHD og fá fram svokallað ADHD
fjölgenaskor,“ segir Hreinn.

Hreinn og Þorgeir segja að hafa þurfi það í
huga að mun fleiri en þeir sem greinast með

ADHD verða fyrir áhrifum ADHD-breytileik-
anna.

Við erum öll með þessa ADHD-breytileika,
bara mismarga sem endurspeglast í fjölgena-
skori fyrir ADHD, það er þegar við leggjum
saman áhrif allra þessara breytileika. Þó svo
að einstaklingur sé með hátt ADHD fjölgena-
skor er það engin ávísun á ADHD en líkurn-
ar á að viðkomandi fái ADHD eru meiri.
ADHD-skorið, breytileikarnir sem leggja til
skorsins, hafa áhrif á lífsstíl og hegðun. Þeir
sem eru með hátt skor eru líklegri til þess að
vera í yfirþyngd og þeir eru líklegri til að fá
sykursýki á fullorðinsárum. Það er aftur á
móti ekkert sem segir að ekki sé hægt að
sporna við þessum neikvæðu áhrifum, segir
Hreinn. 

Reyna að koma í veg fyrir skólaleiða
„Börn með ADHD eru oft uppátækjasöm og
skemmtileg en jafnframt krefjandi. Við þurf-
um að tryggja að skólinn sé líka áhugaverður
og skemmtilegur kostur fyrir þá sem eru með
hátt ADHD-fjölgenaskor. Skólaleiði og brott-
fall úr skóla ýtir undir lífsstíl sem leiðir til
heilsufarsvandamála. 

Í bekk með mörgum vel virkum börnum
getur kennurum reynst erfitt að veita athygli
þeim nemendum sem mest þurfa á hjálp
kennarans að halda. Það getur valdið erf-
iðleikum í kennslu.

Mögulega er hægt að gera námið ein-
staklingsmiðaðra. Mögulega má leggja náms-

efnið að hluta fyrir í leikjaumhverfi með hjálp
hugbúnaðarlausna, ef slíkar lausnir fanga at-
hygli þeirra sem eiga erfitt með að festa hug-
ann við hefðbundið bóklegt nám. Mikilvægast
er að halda sem flestum glöðum og ánægðum
og sem lengst í skóla,“ segir Hreinn.

Einstaklingar sem greinast með ADHD
eru yngri þegar þeir eignast fyrsta barn og
eignast fleiri börn að jafnaði, er eitt af því
sem erfðarannsóknir hafa sýnt fram á.

„Við sjáum í okkar gögnum að þeir sem
eru með hátt ADHD fjölgenaskor, óháð því
hvort þeir eru greindir með ADHD eða ekki,
eignast sitt fyrsta barn fyrr en jafnaldrar
með lægra skor og eignast fleiri börn. Það
kemur því ekki á óvart að tíðni breytileik-
anna sem auka líkur á ADHD hefur hækkað í
íslensku þjóðinni á öldinni sem leið, en á
sama tímabili hafa breytileikar sem hvetja
okkur til langskólanáms gefið eftir og tíðni
þeirra minnkað,“ segir Hreinn.

Lyf sem beitt er á ADHD hafa í raun sömu
virkni og vímuefni. Til dæmis virka ritalín og
kókaín nánast með sama hætti því bæði
hindra endurupptöku á taugaboðefninu dóp-
amíni á taugamótum. Rannsóknir á dýrum
hafa líka beinst að virkni dópamíns, og dýra-
módel hafa verið þróuð til rannsókna á áhrif-
um einstakra erfðavísa á ýmsa hegðun dýra
sem svipar til ADHD og fíknar í mönnum,
bæði í músum og ávaxtaflugum,“ segir Þor-
geir. 

Nú eru þetta aðeins fyrstu niðurstöður –

koma þær strax að notum?
Að sögn Þorgeirs mætti nýta upplýsingar

af þessu tagi í forvarnarskyni. Svo sem að
ráðleggja foreldrum barna sem greinst hafa
með ADHD að róa að því öllum árum að
börnin dragi það sem lengst að hefja neyslu
vímuefna.

„Því lengur sem ungt fólk frestar neyslu
áfengis eða annarra vímuefna verður ólík-
legra að það ánetjist vímugjöfum. Því fyrr
sem fólk byrjar að nota vímuefni aukast líkur
á vímuefnavanda. Allt að 20% karla sem
byrja fyrir tvítugt að drekka áfengi mega bú-
ast við því að þurfa að fara á Vog en mun
færri, jafnvel einungis 1-2% þeirra sem byrja
eftir tvítugt geta átt von á því að þurfa í með-
ferð,“ segir Þorgeir. Hreinn og Þorgeir segja
að rannsóknir bendi til þess að það skipti
máli fyrir þá einstaklinga sem hafa hag að
því að fá lyf við ADHD að fá lyfin snemma á
ævinni. Því þau geti haft mikil áhrif á náms-
árangur og enn meiri áhrif því yngri sem við-
komandi er.

Almennt er fólk sammála um mikilvægi
þess að greina börn sem glíma við ADHD og
huga vel að þeim sem greinast. Á sama tíma
verða menn líka að gera sér grein fyrir því
að þetta er ástand sem getur breyst. ADHD
í æsku þarf ekkert endilega að þýða ADHD
á fullorðinsárum. En með auknum skilningi
á orsökum ADHD verður til vitneskja sem
getur hjálpað til við bæði fíkniforvarnir og
við þróun betri ADHD lyfja fyrir þá sem
þurfa á þeim að halda, segja erfðafræðing-
arnir Hreinn Stefánsson og Þorgeir Þor-
geirsson. �

Hreinn Stefánsson og Þorgeir 
Þorgeirsson, erfðafræðingar hjá
Íslenskri erfðagreiningu, segja
að meðal annars sé hægt að
nota niðurstöður rannsóknanna
í forvarnarskyni.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Uppátækjasöm og hvatvís
Allir eru með ADHD breytileika, bara mismarga. Hátt ADHD fjölgenaskor er engin ávísun á ADHD en líkurnar á að fá ADHD
eru meiri er meðal þess sem kemur fram í erfðarannsóknum á hvað valdi því að fólk er með athyglisbrest og er ofvirkt.

GUÐRÚN HÁLFDÁNARDÓTTIR
hefur verið blaðamaður og fréttastjóri á 
Morgunblaðinu og mbl.is frá árinu 1996.

Því lengur sem ungt fólk frestar neyslu
áfengis eða annarra vímuefna verður
ólíklegra að það ánetjist vímugjöfum.

Því fyrr sem fólk byrjar að nota vímuefni því meir
aukast líkur á vímuefnavanda.

ADHD: ERFÐARANNSÓKNIR SÝNA STERK TENGSL MILLI ADHD OG FÍKNAR

’’ Lengri útgáfa af viðtalinu verður
birt á mbl.is um helgina.

„Þurfum á þessari þekkingu að halda“

mbl.is



Frá 1932 hefur Kassagerð Reykjavíkur verið í fararbroddi þegar kemur að umbúðalausnum

fyrir íslenskar gæðavörur. Áralöng reynsla okkar tryggir að við uppfyllum þínar þarfir

varðandi umbúðir hratt og örugglega, í sátt við umhverfi og náttúru.

Sérþekking okkar og fjölbreytt úrval umbúða frá traustum og öflugum

samstarfsaðilum tryggir þér lausnir sem auka árangur þinn í rekstri.

Hafðu samband eða kíktu í kaffi og leyfðu okkur að hjálpa þér að finna

lausnirnar sem henta þínum þörfum. Spjöllum um umbúðir.

kassagerd.is - kassagerd@kassagerd.is
Kletthálsi 1, 110 Rvk - s: 545 2800

ViÐ hÖfUm
uMbÚðIrNaR
fYrIr þIg



12 MORGUNBLAÐIÐ TÍMAMÓT 29.12. 2019

Stelpur skora svipað hátt og strákar á ADHD-
kvarðanum en samt fá miklu færri stelpur
greiningar og um leið lyf. Sonja Sím-
onardóttir, 24 ára laganemi við Háskólann í
Reykjavík, var greind með ADHD á síðasta
ári í menntaskóla. Eftir að hafa fengið lyf
breyttist allt hennar líf en fram að þeim tíma
lýsir hún lífi sínu eins og það hafi allt verið í
einhvers konar móðu. 

Sonja segir að eftir að hafa fengið greiningu
og lyf hafi hún loks náð að einbeita sér og
dregið hafi úr hvatvísinni. Mamma hennar,
Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor við sál-
fræðideild Háskólans í Reykjavík og lýð-
heilsudeild Columbia-háskóla í New York,
hefur unnið að rannsóknum á högum og líðan
ungs fólks í rúmlega 20 ár og meðal þess sem
er skimað fyrir í spurningalistum sem lagðir
eru fyrir grunnskólanema er ADHD. 

Beitt er viðurkenndum skimunarkvarða
sem notaður er í fjölmörgum rannsóknum.
Hann inniheldur 18 spurningar þar sem helm-
ingur mælir athyglisbrest og hinn helming-
urinn ofvirkni. Eins eru ungmennin, sem eru
15 ára gömul, spurð hvort þau hafi verið
greind með ADHD og hvort þau taki lyf við
ADHD. 

Inga Dóra segir niðurstöðurnar afar áhuga-
verðar enda sýni þær að enginn kynjamunur
sé á meðalskorum á ADHD-kvarðanum né á
undirkvörðunum tveimur. Aftur á móti sé tals-
verður munur á hegðun kynjanna. Stelpurnar
tali mikið, séu gleymnar og utan við sig á með-
an strákarnir sitja ekki kyrrir, fari úr sæt-
unum, fylgi ekki leiðbeiningum og klári ekki
verkefni. 

„Strákarnir eru líklegri til að fá greiningu
en stelpurnar og þær þurfa að skora hærra á
þessum kvörðum sem við mælum fyrir ADHD
þar sem einkennin koma ólíkt fram. Stelp-
urnar beina einkennunum meira inn á við
þannig að þær eru oft þægar úti í horni og al-
gjörlega til friðs í skólastofunni en því miður
eru þær líklegri til að skaða sig en strákar. Á
meðan eru strákarnir óstýrilátari og fá athygli
og um leið greiningu þar sem þeir trufla
aðra,“ segir Inga Dóra.

Hún segir að það eigi ekki að skipta máli
hvernig þetta birtist hjá börnum og ungmenn-
um. „Þetta eru krakkar sem við þurfum að
gæta að og það er nauðsynlegt að minnka for-
dóma í garð ADHD með því að opna um-
ræðuna. Það er bara allt í lagi að við séum
ekki öll eins og þetta snýst ekki um óþekkt
heldur að allir fái þann stuðning sem þeir
þurfa á að halda,“ segir Inga Dóra.

Athyglisbrestur og ofvirkni, oft kallað
ADHD í daglegu tali, er taugaþroskaröskun
sem kemur yfirleitt snemma fram eða fyrir 7
ára aldur og getur haft víðtæk áhrif á daglegt
líf, nám og félagslega aðlögun. Nýjar rann-
sóknir sýna að 5-10 af hundraði barna og ung-
linga glíma við ofvirkni sem þýðir að 2-3 börn
með ADHD gætu verið í hverjum bekk að
meðaltali í öllum aldurshópum. Þetta er í sam-
ræmi við rannsóknir sem Inga Dóra og félag-
ar hennar hjá rannsóknamiðstöðinni Rann-
sóknir og greining hafa unnið undanfarin
tuttugu ár. 

Inga Dóra og Símon Sigvaldason héraðs-
dómari eiga þrjár dætur. Tvíburana Erlu og
Sonju sem eru 24 ára og Alöntu sem er tíu ára
gömul. Tvíburarnir, sem eru tvíeggja, fengu
sama uppeldi en eru að sögn Ingu Dóru eins
og svart og hvítt að mörgu leyti. „Sonju gekk
mjög vel í grunnskóla líkt og Erlu á meðan
hún þurfti ekki að leggja á sig vinnu við að
standa sig í náminu. En þegar hún byrjaði í
menntaskóla fór hún að falla,“ segir Inga
Dóra en Sonja byrjaði í Menntaskólanum við
Hamrahlíð líkt og Erla en skipti síðar yfir í
Menntaskólann við Sund. 

Sonja segir að bekkjarkerfið í MS hafi átt
miklu betur við hana en áfangakerfið í MH og

áfangakerfi yfir höfuð henti ekki fólki eins og
henni. „Ég var alltaf að falla í stökum áföng-
um í MH en í bekkjarkerfi eins og var í MS er
aðhaldið miklu meira og þannig miklu meira
vesen að falla á ári en stökum áfanga. Ég var
búin að sætta mig við það að ég myndi ekki ná
árangri í lífinu út af því að ég var að falla. Áð-
ur en ég fór í greiningu var ég ekkert að velta
framtíðinni fyrir mér annað en ég var viss um
að ég næði aldrei að ljúka menntaskólanum. 

Hjá mér snerist þetta um það að þegar ég
þurfti að læra eitthvað sem ég kunni ekki og
gat ekki notað það sem heilbrigð skynsemi
sagði mér, lenti ég í vandræðum enda fór at-
hyglin út í veður og vind. Ég varð samt mjög
hissa þegar mamma stakk upp á því að ég
færi í greiningu og sagði að kennarar mínir
hefðu nefnt það við hana að ég væri mögulega
með athyglisbrest. Í raun þótti mér mjög
vænt um að heyra að þetta fólk hefði velt
þessu fyrir sér. Mér fannst það sýna að þeim
væri ekki sama um mig,“ segir Sonja. 

Hún fór fyrst til sálfræðings og síðan lækn-
is og í ljós kom að hún var með ADHD. Í kjöl-
farið fékk hún lyf sem virkuðu strax vel og í
tilviki Sonju er greinilegt að röskunin háði
henni. „Breytingin var gríðarleg og á stúd-
entsprófinu hækkuðu allar hennar einkunnir
mjög mikið og kennararnir hennar voru agn-
dofa að sjá breytinguna sem varð á henni. Allt
í einu náði hún fókus og fór í framhaldinu í

lögfræði í Háskólanum í Reykjavík og fór þar
á forsetalista fyrir framúrskarandi náms-
árangur. Ég fæ enn hroll við tilhugsunina um
ef ég hefði ekki bókað tíma fyrir hana í grein-
ingu. Því það er eitthvað sem þarf að hafa fyr-
ir,“ segir Inga Dóra.

Að sögn Sonju passar hún vel upp á svefn,
næringu og hreyfingu og hún gerir sér fulla
grein fyrir því hvað þetta þrennt skiptir miklu
máli. „Nú veit ég hvað þetta skiptir miklu máli
og ég næ að skipuleggja mig. Þó svo að eitt-
hvað komi upp á, ég komist ekki á æfingu eða
sofi illa þá fer ekki allt úr skorðum. Ég næ
fókus og bregst við aðstæðum hverju sinni
sem ég gerði ekki áður. Þá vakti ég á nóttunni
og svaf á daginn og borðaði bara ruslfæði. Nú
vakna ég snemma og einbeiti mér að náminu
og öðru sem skiptir máli,“ segir Sonja en þeg-
ar blaðamaður hitti þær mæðgur skömmu fyr-
ir jól var Sonja búin að taka síðustu prófin í
meistaranámi í lögfræði við Háskólann í
Reykjavík. Eftir áramót er það MA-ritgerðin
og útskrift í vor.

Miklu skiptir að börn fái þær greiningar
sem þau þurfa á að halda en á sama tíma eru
biðlistarnir eftir slíkum greiningum afar lang-
ir. 

Sonja segir að hún hefði örugglega ekki
nennt að standa í þessu sjálf og þakkar móður
sinni fyrir að hafa gert það fyrir hana. „Ég
mætti bara í alla tímana og tók öll prófin en ég

var ekkert viss um að ég væri með ADHD og
átti því ekki von á neinu. Ég gerði bara eins
og mamma sagði,“ segir hún og hlær. „Ég
hafði ekki hugmynd um að ég yrði sett á lyf og
ég hafði ekki hugmynd um hverju þetta átti
eftir að breyta í mínu lífi. Þegar ég hugsa til
baka þá man ég voðalega lítið eftir lífinu mínu
áður en ég fékk greiningu því það var bara allt
á fleygiferð í höfðinu á mér.“

Inga Dóra segir að hún hafi rætt lýsingu
Sonju við lækni og hann hafi sagt að þetta
væri mjög algengt hjá fólki með ADHD. Eftir
að fólk fær greiningu og viðeigandi meðferð
verði algjör breyting á lífi viðkomandi. Mynd-
in skýrist og þú náir stjórn á þér. „En það má
alls ekki ofgreina og ekki flokka fólk því við
erum öll með eitthvað. Fólk með ADHD er oft
skemmtilegasta og klárasta fólkið og það sem
er með mestu sköpunargáfuna. Hugsar út fyr-
ir rammann.

Ástæðan fyrir því að ég tók kannski svona
seint við mér varðandi Sonju er líka sú að við
verðum að gæta að því að nútímaumhverfi
geti meðhöndlað ungt fólk á réttan hátt. Við
verðum að skilja ungt fólk án þess að þurfa
alltaf að setja það í einhverja flokka. Heim-
urinn í dag er miklu flóknari en hann var en
kerfin okkar eru hins vegar óbreytt, skóla-
kerfið og fleira. Það er eins og við höfum ekki
rými fyrir alla. Við verðum að vera opin fyrir
því að greina og tilbúin að styðja þau ung-
menni sem þurfa á auknum stuðningi að
halda. Það er sameiginlegt verkefni okkar
allra,“ segir Inga Dóra Sigfúsdóttir.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Lyfin breyttu lífi hennar
Greining og lyf breyttu lífi Sonju Símonardóttur sem fór úr því að falla í skóla í að komast á forsetalista fyrir námsárangur.

Nú veit ég hvað þetta skiptir miklu máli
og ég næ að skipuleggja mig. Þó svo að
eitthvað komi upp á, ég komist ekki á æf-

ingu eða sofi illa þá fer ekki allt úr skorðum. Ég
næ fókus og bregst við aðstæðum hverju sinni. 

ADHD: FLEIRI STRÁKAR FÁ ADHD-GREININGAR OG LYF EN STELPUR 

’’

Mæðgurnar Sonja
Símonardóttir og Inga
Dóra Sigfúsdóttir.

Lengri útgáfa af viðtalinu verður
birt á mbl.is um helgina.

„Hausinn á mér var á fleygiferð“ 

mbl.is



www.si.is

Það er vandi að spá um hvar eða hvenær næsta snjalla hugmynd verður til. 
Því er mikilvægt að skapa frjóan jarðveg þar sem hugmyndir ná að skjóta 

rótum og dafna. Við viljum að á Íslandi verði umgjörð og hvatar til 
nýsköpunar með því besta sem þekkist í heiminum. 

 
Nýsköpun er forsenda framfara og eflir samkeppnishæfni til framtíðar.

 
Samtök iðnaðarins óska félagsmönnum og landsmönnum öllum 
farsældar á nýju ári og þakka samfylgdina á árinu sem er að líða.

Gleðilegt nýsköpunarár 2020



UMHVERFISVERÐLAUN
ATVINNULÍFSINS

Náttúran er okkar allra



Brim er stoltur handhafi Umhverfisverðlauna atvinnulífsins 2019.

Með skýrri sýn, virðingu fyrir umhverfi okkar og ómetanlegu starfsfólki, hefur okkur
tekist að verða leiðandi í umhverfismálum á Íslandi. Verðlaunin eru okkur hvatning til
að ganga enn lengra í sátt og samlyndi við náttúruna - takk fyrir okkur, gleðilegt nýtt ár!



16 MORGUNBLAÐIÐ TÍMAMÓT 29.12. 2019

AFP

Viljum við eilífa æsku?
Vísindamenn reyna nú að finna æskubrunninn með það fyrir augum að lengja mannsævina og tryggja betri
heilsu fram eftir aldri. Tilraunir með mýs og fiska lofa góðu og tekist hefur að tífalda ævi bandorma. Talið er að
fyrsti maðurinn til að ná 130 ára aldri sé þegar fæddur. Öldrun er kóðuð inn í frumur mannsins. Vísindamenn
keppast nú við að leysa kóðann, ekki síst með peningum auðmanna úr Sílikon-dal í Kaliforníu sem ekki eru til-
búnir að fallast á að þeir séu forgengilegir. Ef það tekst er vonast til að stutt sé í að við getum hakkað kóðann og
lengt lífið. Hvað gerist ef draumur mannsins um eilífa æsku rætist og er það eftirsóknarvert?

STÓRA SPURNINGIN

Indverski munkurinn
Swami Sivananda
kveðst fæddur 8.
ágúst 1896. Myndin
var tekin 2016 þegar
hann varð 120 ára.

Hinn heilagi Graal
Í leit að eilífri æsku hafa menn um aldir leitað að heilögum Graal.
Undanfarna áratugi hafa miklir sigrar vísinda ýtt undir þessa ósk
og nú treysta menn á að lausnin finnist í erfðaefni mannsins. 

Þótt takist að hindra öldrun eru fleiri þættir sem munu hafa
áhrif á ævilengd. Þegar skoðað er hvaða þættir hafa áhrif á lífs-
lengd kemur í ljós að þáttur heilbrigðiskerfisins er talinn 20%, fé-
lags-, efnahags- og umhverfisþættir 40% og lifnaðarhættir 40%.
Þar er um að ræða nægan svefn, holla næringu, hreyfingu, geð-
rækt og að forðast áfengi og tóbak. Þá lítur út fyrir að umhverfis-
þættir muni hafa æ meiri áhrif á heilsu til hins verra og að erfitt
verði að tryggja sjálfbærni heilbrigðiskerfa.

Þá er spurningin hvort lífið verði þess virði að lifa því svo lengi.
Hvernig verður ástandið á jörðinni ef ekki tekst að stemma stigu

við loftslags- og umhverfisbreytingum og ef fólksfjölgun eykst til muna vegna langlífis?

Mun okkur leiðast og verður lífið tilgangslaust? Er það kannski svo að forgengileiki okkar
er lykillinn að vellíðan því að dauðinn er stöðug áminning um að tíminn, okkar verðmæt-
asta auðlind, er af skornum skammti? Það knýr okkur flest til að njóta lífsins og láta gott
af okkur leiða sem aftur eflir heilsu og vellíðan. 

Er það svo að dauðinn gerir lífið gott? Eilíft líf er sjálfsagt fyrir trúaða en hugarburður
fyrir aðra. Líklega er leitin að eilífu lífi vitnisburður um ótta okkar og gremju gagnvart
dauðanum sem við höfum fjarlægst með framförum læknavísinda. Það er kaldhæðni í
hugleiðingum um eilíft líf að þegar haldið er á vit forfeðranna hefur manneskjan jafnan
öðlast áframhaldandi líf í gegnum verk sín, í gegnum ástvini og með því að hafa látið gott
af sér leiða.

Áður en mannkynið getur farið að gæla við hugmyndina um eilífa æsku þarf að byrja á
að tryggja sjálfbærni jarðarinnar, frið, jöfnuð og að maðurinn lifi heilbrigðu og gagnlegu
lífi. Því eins og Mark Twain sagði, „við verðum að einbeita okkur að framtíðinni því þar
verðum við það sem eftir er ævinnar“.

Alma D. Möller 
er landlæknir
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Ég svara þessari stóru spurningu frá hjarta mínu og hef þess vegna
ekki endilega á réttu að standa.

Fyrir löngu las ég sögu um alkemista sem uppi var á miðöldum á
Norður-Ítalíu, en þá voru í gangi miklar væringar milli borgríkjanna
þar.

Alkemistinn var í einni þessara borga sem var í herkví. Hann hafði
lokað sig af í turni einum þar sem hann hafði loks fundið upp
eilífðardrykkinn og akkúrat þegar óvinahermenn ryðjast inn á hann
nær hann að taka slurk af drykknum sem varð til þess að í sögunni
sat hann í Parísarborg og sagði ungri ástkonu sinni rúmum fimm
hundruð árum seinna sögu sína.

Hann hafði lifað alla og alltaf, konur sínar og börn, samferðafólk
og vini og smám saman breyttist hjarta hans í eyðimörk og sálin
myrkvaðist og tilgangurinn með lífinu tapaðist.

Hann sagði henni að þegar hann tók sopann forðum hefðu hellst niður nokkrir dropar og
lítil mús hefði skotist þar að og sleikt þá upp svo hans helsti ótti væri við að standa yfir 
aldauðum heimi og horfa inn í bládjúp alheimsins með músina sér við hlið.

Helstu verðmæti lífsins eru árstíðirnar í öllu sem lifir, vor, sumar, haust og vetur og þar ligg-
ur hamingja manns, að sættast við lífið og lögmál þess og fatta að þar er ekki spurt um magn
heldur gæði.

Eilífðin býr í augnablikinu og glugginn að því er kærleikur, því er þetta kannske meira
spurning um hvort maður lifir sofandi eða vakandi frekar en hve lengi.

Ást og friður.

Tolli
er listamaður

130 ára tjargaður Deutz vafinn í léreft
Eilíf æska er ekki til. Hún er bara draumur. En reyndar ekki bara
einhver draumur. Draumur sem er jafn gamall sjálfri siðmenning-
unni er vissulega merkilegur draumur. Í árþúsund hafa mann-
eskjur sannfært sig um að eilíft líf sé handan við hornið. Marg-
víslegar tilraunir hafa verið gerðar til að varðveita líkamann.
Manneskjur hafa verið smurðar í olíur, þurrkaðar, vafðar, loft-
tæmdar, þrýstijafnaðar, frystar, sútaðar og tjargaðar. Fólk hefur
staðið í ýmiss konar múmíubrigslum í gegnum tíðina og sá leikur
heldur reyndar áfram enn þann dag í dag því snyrtivöruiðnaður-
inn selur okkur krem, olíur og smyrsl sem eiga að varðveita æsk-
una og veltir milljörðum dollara. 

Af þessu má draga tvær ályktanir. Sú fyrsta er að fólk er tilbúið
að eyða miklum tíma og fyrirhöfn í að koma í veg fyrir öldrun og

helst dauða. Eilíf æska er eitt af stærstu hugðarefnum mannkyns og því er ekki skrítið að
fréttir af frumurannsóknum sem eiga að margfalda líf okkar veki athygli.

Hin ályktunin, sem er kannski öllu napurri, er að ekkert af þessu virkar. Við getum
smurt okkur eins og gamlan Deutz-traktor, en við verðum lítið yngri fyrir vikið. Við getum
látið lýtalækna lyfta andlitum okkar but gravity always wins, svo vitnað sé í hljómsveitina
Radiohead.

En vissulega verða til læknisfræðileg stökk. Uppgötvun sýklalyfja og ýmsar aðrar fram-
farir í læknavísindum hafa lengt líf okkar. Og hugsanlega eigum við inni einhver ár eða
áratugi sem gamlir smurðir Deutz-traktorar. En gleymum samt aldrei að þetta eru múm-
ískar stílæfingar, elsta saga mannkyns, og forvitnileg eftir því.

Bergur Ebbi
er rithöfundur

Það þarf engum að segja það að við höfum ekkert gott af því að
fá allt sem við viljum. Bara alls ekki. Hin eilífa hringrás er nátt-
úruleg og góð. Til að njóta vorsins verðum við að hafa upplifað
veturinn. Til þess að þekkja gleðina verðum við að hafa þekkt
sorgina og til að þekkja lífið verðum við að hafa þekkt dauðann.
Upphaf og endir. Endir, sem verður upphaf einhvers annars. 

Svo eru það þessir fáu útvöldu sem, í krafti auðs síns, telja sig
ósigrandi og vilja endilega fá að lifa að eilífu. Græðgi þessara
manna er trúlegast kóðuð inn í frumur þeirra, á sama hátt og
öldrunin. Með því er náttúran ef til vill að sjá til þess að mann-
kynið steypi sér í glötun, æði fram af klettum eins og læmingjar í
lygasögu, til þess að hin eilífa hringrás megi halda áfram? Hver
veit? 

En segjum að þetta heppnist þá, bara praktískt séð, hvar eiga
allir að vera? Hvað í veröldinni ætlar þetta fólk að vera að gera 170 ára gamalt, stútfullt af
varahlutum og búið að prófa alla heimsins golfvelli? 

Sjálfri finnst mér ekkert eftirsóknarvert við eilífa æsku. Ég nýt þess að einbeita mér að
því sem mér hefur verið gefið og tímanum sem mér hefur verið úthlutaður. Það gefur mér
tilgang og veitir mér hamingju. Ekki gæti ég hugsað mér að vera bandormur á tíunda
rúntinum í gegnum lífið. Það held ég að myndi alveg ganga frá mér.

Brynhildur Guðjónsdóttir
er leikari og leikstjóri

Draumurinn um eilífa æsku rætist seint eða aldrei. En draum-
urinn um lengra og betra líf er að rætast. Afkastamesti lífgjaf-
inn er auðvitað hagvöxturinn. Vandaðri hús og ríflegri matur
hefur haft í för með sér að fleiri lifa en ella. Hér áður fyrr gátu
menn sagt: Ég er heppinn, ég hef ekki verið étinn og ég hef
haft nóg að éta, og það er meira en hægt er að segja um flest
dýr jarðar. En lenging lífsins hefur víðtækar afleiðingar. 

Ein hin augljósasta er að lífeyrissjóðir um allan heim stefna í
gjaldþrot, nema þeir séu söfnunarsjóðir, þar sem menn fá til
baka það sem þeir hafa lagt inn, með eðlilegri ávöxtun. Við Ís-
lendingar erum þar betur settir en flestir aðrir. 

Annað hefur ekki verið lagfært sem skyldi, og það er sveigj-
anlegur eftirlaunaaldur. Margir gætu unnið miklu lengur en þeir
gera núna, og þeir væru reiðubúnir til þess. Ýmis störf eru

þess eðlis að menn verða því betri í þeim sem þeir eru í þeim lengur, því að þau krefj-
ast yfirsýnar og þroska, sem menn öðlast með aldrinum. Um ýmis önnur störf gildir
auðvitað hið öfuga, til dæmis störf sem krefjast mikillar líkamlegrar áreynslu, þótt þeim
muni að vísu óðum fækka. 

Hið þriðja, sem hlýtur að spretta upp, er aukin þjónusta og miklu sveigjanlegri við
aldrað fólk sem á miklar eignir og hefur einhverjar tekjur og getur þess vegna greitt fyr-
ir þjónustuna. Þetta er markaður sem hefur verið vanræktur. Þar eru ferðalög og af-
þreying mikilvægir þættir.

Menn hafa áhyggjur af fólksfjölgun og hlýnun jarðar. Ég hefði sjálfur meiri áhyggjur
af fólksfækkun og kólnun jarðar, sem er fyrirsjáanleg vegna minni virkni sólarinnar

næstu áratugi. Víðast á Vesturlöndum er fólksfækkun að verða vandi, og á heimsvísu
hefur dregið mjög úr fólksfjölgun, þótt hún sé enn nokkur. Áhyggjuefnin eru því allt
önnur en fjölmiðlar boða.

Ég er sjálfur sannfærður um, að því lengra sem lífið er og betra í þeim skilningi að
menn búi við góða heilsu, því æskilegra. Það eru óteljandi hlutir sem við höfum vegna
tímaskorts ekki getað nýtt okkur, eins og til dæmis að hlusta á klassíska tónlist, lesa
vel skrifaðar bækur, ferðast á fjarlæga staði og svo framvegis. Tímaskorturinn og ann-
ríkið hefur verið böl okkar sem búum í velsældarríkjum Vesturlanda, þar sem möguleik-
arnir á því að nýta tímann eru miklir og fórnarkostnaður af ákvörðunum því verulegur.
Þetta kann að breytast. Við kunnum að geta gefið okkur tíma til að sinna ýmsu sem við
eigum of annríkt til að gera núna. Viðfangsefnin eru óþrjótandi, og því lengra sem við
stígum fram á við, því víðari verður völlur möguleikanna sem við sjáum umhverfis okk-
ur. 

En þessi tímavél fram á við er ekki hin eina. Önnur tímavél aftur á bak er auðvitað
DNA okkar, sem gerir okkur kleift að rekja söguna aftur í aldir. Ég nefni eina tímavél í
viðbót, sem er kvikmyndin. Ég spái því að þess verði ekki langt að bíða að gera megi
tölvugerða kvikmynd af Alþingishátíðinni 1930 í fullum gæðum, þar sem kvikmyndirnar
þrjár, sem þar voru teknar, verða notaðar, en líka allar ljósmyndirnar (kynstur af þeim)
og tölva reikni út millimyndir og geri þær lifandi og síðan sé hægt að lita þessa kvik-
mynd eðlilega. Þá mun skyndilega standa ljóslifandi fyrir okkur viðburður, þegar þjóðin
hitti sjálfa sig í fyrsta skipti. Og þá koma í góðar þarfir allar upptökurnar á Maður er
nefndur þáttunum, sem ég hafði forgöngu um að gera, en þar voru allir sem verið
höfðu á Alþingishátíðinni 1930 spurðir um hana. Þetta er aðeins eitt dæmi af mörgum
um, hvernig þessi tímavél getur starfað. 

Hannes H. Gissurarson
er prófessor í stjórnmálafræði

„Ég ætla mér að lifa að eilífu eða deyja ekki fyrr en í fulla hnef-
ana,“ sagði bandaríski gamanleikarinn Groucho Marx. Það er í
eðli allra sem draga andann að halda því áfram, þrauka og lifa
af. Það er viss goðsaga að mannskepnan vilji deyja og verði
södd lífdaga. 

Ef manneskja heldur heilsu og þreki vill hún oftast meira.
Dauðinn er líka fjarlægari en nokkru sinni fyrr. Við höfum pakkað
honum í umbúðir og gert hann framandi. Liðnar kynslóðir voru
með hringrás lífsins í fanginu. Líf kviknaði, æviskeið leið og
dauðinn var nálægur hjá mönnum og dýrum. Í því bjó æðruleysi
og auðmýkt þess sem er í nánum samskiptum við líf og dauða. 

En veröldin breyttist og dauðinn yfirgaf daglega lífið. Hann
varð fjarlægur helgisiður sem við göngum treglega og sjaldan í
gegnum. Væntingar til lífsins breytast líka og við gerum áætlanir

sem samræmast jafnvel frekar því að við ætlum að lifa í 300 ár. Og það fer að hljóma
nokkuð sanngjarnt og raunhæft að fá tækifæri til að staldra lengur við. 

Auðvitað ríða auðkýfingarnir á vaðið. Þeir gera það alltaf þegar um er að ræða aukinn
munað. Háöldruðum og forríkum gamlingjum mun þá fjölga hratt. Þeir gætu orðið afar
erfiðir sjálfvitar með tímanum. Gallar okkar magnast með aldrinum. Við verðum sjálf-
hverf, geðvond og kröfuhörð. Það er hræðileg hugmynd að þannig ellismellir verði
endalaust hressir. Eilíft líf einnar manneskju er að finna í þeim þráðum sem hún skilur
eftir sig á jörðinni. En á tímum vaxandi einstaklingshyggju er krafan þó að okkar eigið
sjálf ráfi áfram um plánetuna sem hið eilífa líf. Það er samt frekar hrollvekjandi til-
hugsun. 

Kristín Helga Gunnarsdóttir
er rithöfundur
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Ég steig fyrst fæti í Afríku árið 2017. Ég var í
heimsókn til Kenía og Rúanda í hlutverkum
mínum sem sérlegur ráðgjafi ráðstefnu Sam-
einuðu þjóðanna um þróun og viðskipti og tals-
maður markmiða Sameinuðu þjóðanna um
sjálfbæra þróun og var að tala fyrir því að
frumkvöðlastarfsemi væri leiðin til efnahags-
vaxtar.

Ég hafði lesið talsvert um Afríku og taldi að
ég hefði hugmynd um hvað væri í vændum. Að
mestu átti ég von á að vera fyrir utan þæg-
indarammann – að líða eins og ég væri á fram-
andi slóðum ólíkt því sem ég var vanur.

Það kom mér því verulega á óvart að mér
hefði ekki getað liðið meira eins og heima hjá
mér.

Alltaf þegar ég ferðast set ég í forgang að
hitta ungt fólk og frumkvöðla. Þegar ég talaði
við hópa afrískra frumkvöðla og heyrði sögur
þeirra og drauma sá ég sjálfan mig fyrir mér
fyrir 20 árum þegar ég var rétt búinn að stofna
Alibaba.

Ég hef komist að því að víðast hvar í Afríku á
okkar dögum er frumkvöðlarekstur ekki jafn
hátt skrifaður starfsvettvangur og í Bandaríkj-
unum og jafnvel í vaxandi mæli í Kína. Fyrir
flesta Afríkubúa er skynsamlegast að ná í stöð-
ugt launastarf í banka-, orku- eða námageir-
anum. Sjálfstæður atvinnurekstur er fyrir
braskara – þá sem geta ekki tollað í fastri vinnu
og verða að vera skapandi og harðir í horn að
taka til að hafa í sig og á.

Þó held ég að framtíð Afríku liggi í frum-

kvöðlunum – soltnum mönnum sem láta sig
dreyma og líta á vandamál sem lausnir. Þegar
ég horfði í augun á unga fólkinu sem ég hitti
2017 sá ég framtíðarhetjur Afríku. Og ég hét
því að ég myndi gera mitt til að hjálpa þeim að
ná takmarki sínu.

Afríka er á barmi mikilla breytinga. Heim-
urinn er að ganga í gegnum stafræna byltingu
sem ég held að muni ekki bara verða sú sem
veldur mestum breytingum til þessa, heldur
muni þessi tæknibylting ná til fleiri en nokkur
önnur. Í dag getur hver sem á snjallsíma fengið
lán og stofnað fyrirtæki. Snjallsímatæknin og
netið hafa lagt aðgang að óteljandi vörum og
ómældri þjónustu í lófann á hverjum einasta
manni. Stafræna byltingin gefur möguleikann
á að færa Afríku gríðarlega efnahagslega vel-
sæld, sem getur náð til allra. En það þarf staf-
ræna frumkvöðla til að stofna fyrirtækin, sem
munu gera allt þetta mögulegt.

Efasemdarmenn gætu bent á innviði í Afríku
og sagt að álfan væri ekki tilbúin fyrir stafræna
tíma. Sterkir innviðir eru satt að segja til traf-
ala í þessum nýja heimi. Í reynd er Afríka í full-
kominni stöðu. Þegar núverandi kerfi virkar of
vel verður til andstaða við breytingar og arf-
leifðin, sem þarf að yfirstíga, of fyrirferðamikil. 

Sem betur fer var þetta ekki vandamál í Kína
þegar ég stofnaði Alibaba árið 1999. Við vorum
með marga íbúa og lágar meðaltekjur. Innviðir
í viðskiptum, flutningum og bankastarfsemi
voru bágir. En á aðeins tveimur áratugum hef-
ur netnotendum í Kína fjölgað úr 8,8 milljónum
manna í 850 milljónir. Meðaltekjur á mann hafa
hækkað úr 800 dollurum (99.000 krónum) í
9.000 dollara (1,1 milljón króna) og rafræn við-
skipti eru komin í eina billjón dollara (123 billj-
ónir króna). Hagkerfi Alibaba eitt og sér hefur
skapað rúmlega 40 milljónir starfa í Kína. Í
fyrra voru tekjur af rafrænum viðskiptum í

strjálbýli í Kína rúmlega 97 milljarðar dollara
(12 billjónir króna) og sköpuðu næstum sjö
milljónir nýrra starfstækifæra.

Ég hef trú á því að Afríka geti gert jafnvel
enn betur. Skorturinn á innviðum er kostur
rétt eins og hann var í Kína. En á meginlandinu
eru einnig aðrar forsendur til velgengni. 1,3
milljarðar manna búa í Afríku og 40% þeirra
eru undir 16 ára aldri. Sex af þeim tíu hag-
kerfum, sem vaxa hvað hraðast í heiminum um
þessar mundir, eru í Afríku. Og hlutfall þeirra,
sem eru komnir með snjallsíma, hækkar hratt.

Til þess að Afríka dafni þarf fernt til. Það
fyrsta er frumkvöðlastarfsemi. Við þurfum að
styðja þá sjálfstæðu atvinnurekendur sem fyrir
eru og veita næstu kynslóð innblástur. Við
skulum sýna ungum Afríkubúum hvað frum-
kvöðlar geta gert til að umbreyta samfélaginu.
Ég er ekki að tala um að hampa milljarðamær-
ingum og setningu félaga á hlutabréfamarkað.
Ég er að tala um sprotafyrirtæki sem eru drif-
krafturinn á bak við hagvöxt sem nær til allra
og leysa félagsleg vandamál.

Þess vegna efndi stofnunin mín nýlega til
hinna árlegu Netkvöðlaverðlauna Afríku. Í til-
efni af því að þau verða veitt fyrsta sinni á
þessu ári gerðum við leit um alla álfuna ásamt
samstarfsfyrirtækjum okkar á staðnum að
markverðustu frumkvöðlum í Afríku. Rúmlega
10 þúsund umsóknir bárust og þeir, sem höfn-
uðu í tíu efstu sætunum, fengu tækifæri til að
gera grein fyrir sér fyrir framan mig og hóp
dómara í beinni sjónvarpsútsendingu og áttu
kost á að vinna peningaverðlaun auk leiðsagnar
og þjálfunar. Sigurvegararnir í efstu þremur
sætunum, Temie Giwa-Tubosun, Christelle
Kwizera og Dr. Omar Sakr, eru meðal efnileg-
ustu frumkvöðla heims. 

Já, við vildum verðlauna og styðja stórkost-
lega frumkvöðla Afríku. En mikilvægara

fannst okkur að þeir yrðu öðrum innblástur.
Næstu tvö atriðin eru rafræn stjórnsýsla og

menntun, sem eru nauðsynleg til að styðja
frumkvöðla í þessari vegferð. Í Afríku er þörf á
stjórnvöldum með tæknivit og -reynslu til að
skapa nauðsynlegar aðstæður til að stafræna
hagkerfið vaxi. Þá þurfa frumkvöðlar Afríku
aðgang að þjálfun og menntakerfi mótað fyrir
stafræna tíma.

Ég vil líka leggja mitt af mörkum. Þess
vegna hefur Alibaba í samvinnu við þing Sam-
einuðu þjóðanna um viðskipti og þróun búið til
þjálfunarnámskeið í rafrænum viðskiptum –
eFounders Fellowship – til að afrískir frum-
kvöðlar geti orðið sér úti um þá hæfni sem þarf
til að þróa blómleg fyrirtæki í rafræna geir-
anum. Alibaba setti á fót sambærilega þjálf-
unarskóla fyrir opinbera embættismenn og
stefnumótendur til að hjálpa þeim að komast
leiðar sinnar í síbreytilegu tæknilandslagi. Við-
skiptaskóli Alibaba fór einnig með námskeiðið
Þjálfum þjálfarana til Rúanda í fyrra í sam-
starfi við stjórnvöld til að undirbúa kennara
undir að mennta næstu kynslóð frumkvöðla í
landinu. Ráðgert er að námskeiðin verði haldin
í öðrum Afríkulöndum í framtíðinni.

Fjórði þátturinn, rafrænir innviðir, er undir-
staða hinna þriggja. Í Afríku er þörf á fyrsta
flokks netþjónustu, sem getur verið undirstaða
hins nýja, rafræna hagkerfis, til að greina
gögn, sjá um skipulag og aðföng og greiðslur.
Frá því ég fyrst kom til Afríku fyrir tveimur ár-
um hef ég stokkið á hvert tækifæri til að kanna
meira af þessari stórkostlegu álfu og hitta fleiri
frumkvöðla sem þar búa. Markmið mitt er að
fara til hvers einasta lands. Í hvert skipti sem
ég fer sný ég aftur enn sannfærðari um að
frumkvöðlar Afríku muni skrifa framtíðina í
álfunni.

Besta leiðin til að hjálpa þeim er að styðja við
vöxt þeirra og láta þá hafa verkfærin sem ég
vildi að ég hefði haft þegar ég hófst handa. Ef
við vinnum öll saman að því að styðja frum-
kvöðla verður Afríka miðstöð nýsköpunar og
vaxtar og sá heimsleiðtogi, sem við vitum að
hún getur orðið.
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JACK MA
er meðstofnandi og fyrrverandi framkvæmdastjóri
Alibaba Group. Hann er einnig stofnandi Jack 
Ma-stofnunarinnar

Þó held ég að framtíð Afríku liggi í frum-
kvöðlunum – soltnum mönnum sem láta
sig dreyma og líta á vandamál sem lausn-

ir. Þegar ég horfði í augun á unga fólkinu sem ég
hitti 2017 sá ég framtíðarhetjur Afríku.

TÍMAMÓT: FYRSTI SNJALLSÍMINN SEM ALFARIÐ ER FRAMLEIDDUR Í AFRÍKU, MARA-SÍMINN, Á MARKAÐ
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Afrískir frumkvöðlar munu
leiða næstu stafrænu byltingu

Sómölsk stúlka sækir tíma í bráðabirgðaskóla í búðum fyrir fólk á ver-
gangi innanlands í Sómalíu. Háskólanemar kenna þar í sjálfboðastarfi. 
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Flugeldamarkaðir okkar eru á yfir 110
stöðum um allt land - troðfullir af

fjörugum flugeldum. Verið velkomin.

NOTUM ALLTAF
FLUGELDAGLERAUGU
-bæði börn og fullorðnir

KAPPATERTURÞú getur örugglega fundið þinn
uppáhaldskappa í þessari mögnuðu
tertulínu. Við bjóðum allar gerðiraf ljósum, hávaða og skrauti.

VÍGATERTUR
Nýjar vígalegar tertur sem bjóðaupp á heila flugeldasýningu í kassa.Enginn verður ekki svikinn af þessum.

FJÖLSKYLDU-PAKKAR
Frábærir fjölskyldupakkar í sjömismunandi stærðum.



G
U
N
N
A
R

JÚ
L
A
R
T

Þegar lýst var yfir sigri 27. október voru hinar
tíu hæða háu myndir af Evu Duarte de Perón,
sem gnæfa yfir Avenida 9 de Julio í Buenos Ai-
res, lýstar upp þar sem þær ber við næturhim-
ininn í fyrsta skipti frá því að Cristina Fern-
ández de Kirchner fór af forestastóli 2015.

Perónistakraftaverk hafði átt sér stað og
það sem hafði virst óhugsandi þau fjögur ár,
sem flokkurinn var í stjórnarandstöðu, var
orðið að veruleika: Argentínskir kjósendur
krýndu Kirchner pólitíska drottningu landsins

að nýju. Jafnvel þótt 11 spillingarmál hefðu
sankast saman gegn henni hafði forsetinn sem
þegar hafði setið tvö kjörtímabil aftur náð
tindinum, að þessu sinni með því að bjóða sig
fram til varaforseta við hlið Alberto Fern-
ándezar, fyrrverandi bandamanni (og einnig
fjandmanni til langs tíma).

„Ekki gráta mig, Argentína,“ segir í laginu
úr gamla söngleiknum. Og vissulega hafa tár,
dramatík og argentínska þjóðin verið óaðskilj-
anleg frá því að líf Evitu, eins og Eva Perón
var þekkt í huga aðdáenda sinna, varð að um-
fjöllunarefni söngleiksins, sem sló í gegn á
Broadway. Um þremur áratugum fyrr, þegar
hún var forsetafrú Argentínu, voru pólitísk
áhrif hennar mikil bæði sem málsvari hinna fá-
tæku og hin nýtískulega eiginkona Juans
Domingos Peróns, hershöfðingja og forseta.

Í valdatíð Perón-hjónanna myndaðist gjá
milli stuðningsmanna þeirra og andstæðinga,
sem náði glímutaki á pólitískri vitund þjóðar-
innar. Sams konar gjá myndaðist í forsetatíð
Kirchner frá 2007 til 2015. Hún ræður enn
ríkjum í samtali þjóðarinnar.

Frá því Evita var og hét hefur engin kona
haft jafn mikil völd í jafnlangan tíma – eða orð-

ið jafn snar þáttur í sínum samtíma í Argent-
ínu – og Kirchner. Sambærilegu þættirnir eru
skýrir og hún hikar ekki við að flíka þeim. Báð-
ar byrjuðu þær sem metnaðarfullar og atorku-
samar forsetafrúr áður en staða þeirra styrkt-
ist við hlið eiginmannanna. Maður Kirchner
var Néstor Kirchner og fyrir hana var hið póli-
tíska ferðalag einstaklega persónulegt, mótað
bæði af stuðningsmönnum hennar og andstæð-
ingum.

Lykilþáttur í leið hennar til valda var
tryggðin við eiginmanninn sem Evita Perón
gerði að miðpunkti ímyndar sinnar. „Allt sem
ég er, allt sem ég hef, allt sem ég hugsa og allt
sem ég finn er vegna Peróns,“ sagði Evita um
eiginmann sinn í sjálfsævisögu sinni, „La Ra-
zón de Mi Vida“ („Tilgangur lífs míns“). 

Evita var tákngervingur hins íhaldssama
hlutverks konu, sem telur hjónabandið heilagt
og lítur á mann sinn sem goðumlíka veru.

Mynd af Evu Perón á hlið byggingar við götu í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu.
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POLA OLOIXARAC
er argentínskt skáld og höfundur 
„Las teorías salvajes“ (Villtar kenningar).

Í baráttu sinni gegn spillingarrann-
sóknunum málar hún sig sem mál-
svara fólksins, hermann með goð-

sagnakennda stöðu ekki ósvipað Evitu.

TÍMAMÓT: Í OKTÓBER KUSU ARGENTÍNUMENN PERÓNISTAFLOKKINN TIL VALDA AÐ NÝJU
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Ný Evita rís 
í Argentínu
Afbrigði Cristinar Fernández de Kirchner af femínisma er
ekki ætlað að valdefla aðrar konur – aðeins hana sjálfa.



Stofnað 1901

Ísfélagið óskar öllum Vestmannaeyingum
og öðrum landsmönnum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári, með þökkum fyrir
samskiptin og viðskiptin í gegnum árin.

Þessi afstaða umlykur viðhorf Kirchners til yf-
irburða sína yfir aðrar konur við völd á okkar
tímum; í kosningabaráttunni gerði hún lítið úr
ríkisstjóra héraðsins Buenos Aires – sem er
fráskilin – vegna hjónabandsstöðu hennar.

Í endurminningum hennar, sem komu út á
þessu ári og heita „Sinceramente“ („Í ein-
lægni“) gaf Kirchner til kynna að Mauricio
Macri forseti og kona hans (sem bæði eru frá-
skilin og hafa gifst á ný) falli ekki að ímyndinni
um hina fullkomnu fjölskyldu, sem látið var að
liggja að að þau væru. Hún gerði samanburð
við hjónaband sitt með Kirchner, sem var eina
hjónaband beggja og stóð í 35 ár þar til hann
lést 2010.

Kirchner hefur nýverið útvíkkað skoðanir
sínar á málum, sem tengjast femínisma. Þann

tæpa áratug, sem hún var forseti, lagðist hún
gegn lögleiðingu fóstureyðinga. Þegar fjöl-
miðlar spurðu hana hvaða skoðun hún hefði á
svokölluðum kvennamálum lýsti hún yfir því
eins og frægt varð að hún væri „perónisti, ekki
femínisti“.

Þegar grasrótarkvennahreyfingin Ni Una
Menos (Ekki einni færra) hóf göngu sína 2015
með miklum mótmælum á götum úti gegn kyn-
bundnum morðum á konum sat Kirchner á for-
setastóli. Hún skrifaði síðar að hún hefði litið á
Ni Una Menos sem afl í stjórnarandstöðu. Árið
2018 hóf Macri þjóðarumræðu um frumvarp,
sem hefði leyft fóstureyðingar, augsýnilega
fyrir áhrif alþjóðlegrar athygli bæði Ni Una
Menos og #MeToo-hreyfingarinnar. Að þessu
sinni, að því er virtist vegna hlutverks síns í

stjórnarandstöðu, greiddi Kirchner atkvæði
með lögleiðingu.

Forsetinn fyrrverandi skilur lögmál valds
betur en nokkur annar í Argentínu. Ef Evita
var dáð sem stuðningsmaður hinna undir-
okuðu – og varð enn goðsagnakenndari vegna
ótímabærs andláts af völdum krabbameins –
laðar Kirchner fólk að sér sem hin þrautseiga
ekkja, sem stenst allar þolraunir: andlát eigin-
mannsins, ásakanir um spillingu og lista svik-
ara, sem stöðugt lengist. Fernandez, verðandi
forseti, varð meira að segja óvinur Kirchner
þegar hann lét af stöðu yfirmanns ríkis-
stjórnar hennar (í Argentínu jafngildir emb-
ættið forsætisráðherrastóli) árið 2008 til að
leggja á ráðin um nýjan perónisma án hennar.

Um skeið reyndi Fernández ásamt öðrum

pólitískum andstæðingum Kirchner að grafa
undan henni og gerði lítið úr henni og banda-
mönnum hennar á pólitískum fundum og í
sjónvarpi. La Señora hélt þó ítökum sínum og
áhrifum. Hún heldur fylgi 35% kjósenda og
hjarta stuðningsins slær í þéttbýlum lágtekju-
úthverfum Buenos Aires. Ef þú nærð ekki að
sigra þá er best að ganga til liðs við þá. Svo fór
að Fernández sneri við blaðinu og kyssti hring
Kirchner.

Kirchner er líkt og Evita meistari sjónar-
spilsins. Hún hefur endurskapað sig sem rit-
höfund. Kosningaherferð hennar fyrir
skemmstu var bókarkynning á „Sincera-
mente“ og á þessum viðburðum mátti sjá hana
undirrita eintök og tala beint við dygga fylgj-
endur.

Heimur Kirchner er mótaður af baráttunni
milli afla hins illa og varðmanna hins góða
(hinir síðarnefndu eru vitaskuld í Cristina-
liðinu). Að hennar mati er hún föst í baráttu
við lagalegar offarir og ofsóknir í réttarsölum.
Í baráttu sinni gegn spillingarrannsóknunum
málar hún sig sem málsvara fólksins, hermann
með goðsagnakennda stöðu ekki ósvipað
Evitu. Fyrir Kirchner er þetta slagur, sem
meðvitað heldur henni við völd.

Þegar Kirchner tókst á við hinar fjölmörgu
hindranir á leið sinni til valda á ný veitti hún
svar við knýjandi spurningu í femínisma í dag:
Hvað eigum við að gera við karla? Hún kaus að
gera eiginmann sinn að píslarvætti perónista.
Að því leyti fylgdi Kirchner fordæmi Juans
Peróns, ekki Evitu. Néstor Kirchner hefur
verið breytt í hálftrúarlega persónu – ekki
ólíkt því þegar Perón herforingi breytti á sín-
um tíma konu sinni í íkon – þannig að Kirchner
gæti komið sér að verki. Það var hennar leið til
að segja: Bless, Néstor. Nú ræð ég.

Hversu lengi mun blekkingin endast?

©2019 The New York Times Company og Pola
Oloixarac. Á vegum The New York Times Licensing
Group.

Verðandi forseti, Alberto Fernández, og varaforsetaefni hans, Cristina Fernández de Kirchner,
veifa stuðingsmönnum í Buenos Aires á kjördag, 27. október.

Agustin Marcarian/Reuters

Drengur veifar fána með mynd af Kirchner við
opnun leikvangs með nafn manns hennar. 

Alejandro Pagni/Agence France-Presse Getty Images
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Hvenær hófst síðara kalda stríðið? Sagnfræð-
ingar framtíðarinnar munu segja að það hafi
verið árið 2019.

Sumir munu halda því fram að nýtt kalt stríð
– við Rússland – hafi þegar hafist 2014 þegar
Moskva sendi herlið inn í Úkraínu. En hnignun
samskipta Rússa og Bandaríkjamanna bliknar í
samanburði við vaxandi fjandskap milli Kín-
verja og Bandaríkjamanna undanfarin ár. Og
þótt Bandaríkin og Kína geti sennilega komist
hjá heitu stríði er annað kalt stríð ekki vænleg
framtíðarsýn.

Smásmugulegir fræðimenn munu segja að
hið nýja kalda stríð hafi í raun hafist með kjöri
Donalds Trumps í kosningunum í nóvember
2016 í Bandaríkjunum eða þegar hann setti í
upphafi tolla á innfluttar þvottavélar og sól-
arsellur framleiddar í Kína í janúar 2018.

Aðrir munu leggja til byrjun október 2018
þegar Mike Pence varaforseti fordæmdi notkun
Peking á „pólitískum, efnahagslegum og hern-
aðarlegum meðulum, sem og áróðri, til að auka
áhrif sín“ sem líklegt upphaf.

Það var þó ekki fyrr en 2019 sem sú stefna
stjórnar Trumps að bjóða Kínverjum birginn
var tekin upp af mönnum beggja vegna hinnar
pólitísku gjár í Bandaríkjunum. Andúð Trumps
breyttist úr sérvisku í utanríkismálum í viðtekið
viðhorf með ótrúlegum hraða. Meira að segja
Elizabeth Warren, sem sækist eftir að verða
forsetaframbjóðandi demókrata, fór að kalla
eftir harðari afstöðu í garð Kína.

Almenningsálitið tók sambærilegum breyt-
ingum. Samkvæmt könnun rannsóknarstofn-
unarinnar Pew fór hlutfall þeirra, sem litu Kína
með vanþóknun, í 60% árið 2019 úr 47% árið áð-
ur. Aðeins 26% Bandaríkjamanna litu Kína með
velþóknun.

Annað breyttist árið 2019. Það sem hófst sem
viðskiptastríð – álögur tolla þar sem svarað var í
sömu mynt á meðan rifist var um viðskiptahalla
Bandaríkjanna og hugverkastuld Kína – um-
breyttist í staðbundinn ágreining af ýmsu öðru
tagi.

Skyndilega eru Bandaríkin og Kína komin í
tæknistríð vegna alþjóðlegra yfirráða kínverska
fyrirtækisins Huawei yfir 5G-kerfinu og hug-
myndafræðilegan ágreining vegna ofsókna á
hendur múslimum úr röðum uighura í Xinjiang-
héraði í Kína, auk klassísks stórveldakapp-
hlaups um yfirburði í vísindum og tækni. Einnig
vofði yfir ógn gjaldmiðlastríðs vegna gengis kín-
verska júansins, sem kínverski seðlabankinn
leyfði að falla og veikjast gegn dollar.

Eldri lesendur munu sennilega telja að annað
kalt stríð sé vond hugmynd. Í minningu þeirra
er líklegt að finna megi Kúbudeiluna frá 1962
þegar við blasti kjarnorkustyrjöld og fjöldi
hefðbundinna styrjalda allt frá Víetnam til El
Salvador. En það er engin augljós ástæða til
þess að seinna kalda stríðið ætti að leiða okkur á
barm kjarnorkustyrjaldar eða út í staðgengla-
stríð.

Fyrir það fyrsta er Kína svo vanmáttugt
gagnvart Bandaríkjunum í kjarnorkuvopnum
að mun líklegra er að skerist í brýnu í net-
heimum eða úti í geimnum en að gripið verði til
langdrægra kjarnorkuflauga. Alþýðulýðveldið
beitir einnig öðrum aðferðum í útþenslu á al-
þjóðlegum vettvangi en Sovétríkin. Kínverskir
peningar fara í innviðaverkefni og vasa stjórn-

málamanna frekar en skæruliðahreyfingar.
Frumkvæðið „Belti og braut“, fjárfesting-
arverkefni Xis Jinpings, forseta Kína, á alþjóð-
legum vettvangi miðar ekki að heimsbyltingu.

Ef síðara kalda stríðið mun afmarkast af
efnahagslegri og tæknilegri samkeppni milli
tveggja kerfa – annað lýðræðislegt og hitt ekki
– gætu kostirnir jafnvel orðið meiri en gallarnir.
Þegar öllu er á botninn hvolft voru efnahags-
legar afleiður af þróun og rannsóknum vegna
upprunalega kalda stríðsins hluti af ástæðunni
fyrir öflugum vexti Bandaríkjanna á sjötta og
sjöunda áratugnum.

Á þeim tíma fylgdi einnig pólitískur ábati.
Þegar flogakasti McCarthyismans linnti og
samstaða myndaðist meðal Bandaríkjamanna
um að þeir ættu allir sameiginlegan óvin dró
verulega úr ágreiningi innan lands. Það segir
sína sögu að ein helsta uppspretta pólitísks og
félagslegs ágreinings í kalda stríðinu var stríðið
gegn kommúnisma sem Bandaríkjunum tókst
ekki að vinna – stríðið í Víetnam.

Ef Bandaríkjamenn eru nú að vakna upp við
nýjan utanaðkomandi óvin er ekki líklegt að það
muni draga úr hinum alræmdu innri flokka-
dráttum seinni tíma sem birtast í hnignun sam-
starfs á þingi og ofsafengnum deilum á fé-
lagsmiðlum? Það er mögulegt.

Ef til vill gæti hugmyndin um ytri óvin fært
stjórnmálamönnum í Bandaríkjunum heim
sanninn um mikilvægi þess að setja alvörukraft
í nýja tækni á borð við skammtatölvur. Vísbend-
ingar um njósnir Kínverja og aðgerðir til að
hafa áhrif í bandarískum fræðaheimi og Sílikon-
dal eru þegar farnar að ýta við stjórnvöldum um
að forgangsraða að nýju í þjóðaröryggismálum
þegar kemur að rannsóknum og þróun. Það
væri ekkert annað en hörmulegt ef Kínverjar
sigruðu í kapphlaupinu um yfirráð yfir

skammtatækninni, sem myndi gera alla hefð-
bundna tölvudulkóðun úrelta.

Helsta hættan við síðara kalda stríðið væri að
ganga að því sem vísu að Bandaríkin hljóti að
sigra. Þar með væri bæði verið að mislesa fyrra
kalda stríðið og núverandi aðstæður. Árið 1969
hefði sigur Bandaríkjanna á óvinum komm-
únista síður en svo virst óhjákvæmilegur. Það
hefði heldur ekki verið fyrirfram gefin niður-
staða að hrun Sovétríkjanna ef til þess kæmi
myndi að mestu vera án blóðsúthellinga.

Að auki væri Kína í dag mun meiri efnahags-
leg áskorun en Sovétríkin hefðu nokkurn tím-
ann verið. Sögulegt mat á landsframleiðslu sýni
að aldrei meðan á kalda stríðinu stóð náði sov-
éskur efnahagur að verða meira en 44% af efna-
hag Bandaríkjanna. Kína er nú þegar komið
fram úr Bandaríkjunum á að minnsta kosti ein-
um mælikvarða eftir 2014; landsframleiðslu
miðað við kaupmáttarjafnvægi þar sem gert
hefur verið ráð fyrir því að framfærslu-
kostnaður er lægri í Kína. Sovétmenn gátu aldr-
ei reitt sig á afrakstur þróttmikils einkageira.
Það geta Kínverjar. Á sumum mörkuðum – sér-
staklega í fjármálatækni – er Kína þegar komið
fram úr Bandaríkjunum.

Í stuttu máli þá er 2019 ekki 1949. Sáttmálinn
um stofnun Atlantshafsbandalagsins var undir-
ritaður fyrir 70 árum til að bregðast við útþenslu-
áformum Sovétríkjanna. Ekkert sambærilegt
verður sett á fót til að halda Kína í skefjum. Ég á
ekki von á að út brjótist annað Kóreustríð á
næsta ári. Engu að síður á ég von á að þetta nýja
kalda stríð kólni enn, jafnvel þótt Trump reyni að
koma á þíðu í formi viðskiptasamnings við Kína.
Forseti Bandaríkjanna kann að hafa verið kveikj-
an að kuldakastinu mikla, en hann getur ekki
undið ofan af því þegar honum sýnist.

Árið 2007 notuðum við Moritz Shcularick
hagfræðingur og ég orðið „Kímeríka“ til þess að
lýsa samlífissambandi Kína og Bandaríkjanna.
Nú er það samband dautt. Annað kalda stríðið
er hafið. Ef sagan veitir einhverja leiðsögn mun
það endast mun lengur en forsetinn sem var á
vaktinni þegar það hófst. 

©2019 The New York Times Syndicate og Niall
Ferguson. Á vegum The New York Times Licensing
Group.

Eftirlitsmyndavélar
á hinni árlegu ráð-
stefnu Huawei
Connect í Sjanghaí
í Kína í september.

Aly Song/Reuters Erin Schaff/The New York Times

NIALL FERGUSON
er á Milbank family-rannsóknarstyrk við Hoover-
stofnunina í Stanford-háskóla og höfundur 15 bóka,
nú síðast „The Square and the Tower: Networks 
and Power from the Freemasons to Facebook“.

En hnignun samskipta Rússa og Banda-
ríkjamanna bliknar í samanburði við vax-
andi fjandskap milli Kínverja og Banda-

ríkjamanna undanfarin ár. Og þótt Bandaríkin og
Kína geti sennilega komist hjá heitu stríði er annað
kalt stríð ekki vænleg framtíðarsýn.

TÍMAMÓT: VIÐSKIPTASTRÍÐ BANDARÍKJANNA OG KÍNA HARÐNAÐI 2019 OG STEYPTI HEIMSMÖRKUÐUM Í ÓVISSU
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Hið nýja kalda stríð er við
Kína og er þegar hafið
Árið 2019 breytist það sem hófst sem viðskiptastríð í staðbundinn ágreining hér og þar.

Fánar fyrir utan 
herbergið þar sem
Trump forseti og Xi
Jinping, forseti Kína,
ákváðu að hefja við-
skiptaviðræður að 
nýju í viðræðum á G20
fundinum í Osaka í 
Japan í júní 2019.
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Hvað þýðir það að tapa fyrir konu í íþrótt þar
sem karlar eru ráðandi?

Við fyrstu sýn ætti það ekki að þýða neitt –
betri keppandinn vann. Ég hafði ekki hugsað
mikið út í það persónulega þar til í fyrra þegar
ég varð fyrsta konan til að sigra í breska GT-
meistarakappakstrinum. Það var ljóst af þeim
gríðarlegu viðbrögðum, sem sigur minn vakti,
að afrek mitt var fátítt.

Ég hef nokkrum sinnum orðið fyrir reynslu
sem hefur haft svipuð áhrif á mig. 

Oftar en einu sinni fékk ég viðurkenningu
fyrir að vera „ökumaður helgarinnar“, nokkuð
sem ugglaust er ástæða til að fagna, en er þó
litað af vitneskjunni um að stutt er síðan það
var uppfært úr „herramaður helgarinnar undir
stýri“ (breytt úr Gentleman Driver of the
Weekend í Driver of the Weekend), sem er
hefðbundið orðalag yfir áhugamenn. Úrið, sem
ég fékk með verðlaunagripnum á bresku GT-
verðlaunaathöfninni, Blancpain, á sér einnig
mjög karllæga sögu. Hvað kemur annað upp í
hugann þegar úr og kappakstur eru nefnd í
sömu andrá en Paul Newman og úrið hans Ro-
lex Daytona?

Þótt mér hafi aldrei þótt ég of mikið öðru vísi
en karlbílstjórar er mér ljósara en nokkru sinni
að í kappakstri og öðrum atvinnuíþróttum í
heiminum þarf að setja jafnrétti kynjanna í for-
gang.

Spurningin hvernig eða hvort hefur alltaf
marað rétt undir yfirborðinu. Sá skriður, sem
undanfarið hefur komist á málið, hefur blandað
jafnrétti í íþróttum saman við hina víðtækari
félagslegu baráttu fyrir jafnrétti og það fer vel
á því. Sigur minn í breska GT-kappakstrinum
var undantekning frá venjunni og það mun ekki
breytast í íþróttaheiminum fyrr en misrétti
kynjanna hefur verið þurrkað út í samfélaginu
öllu.

Þegar ég var að alast upp á bóndabæ, annar
vettvangur þar sem karlar hafa verið ráðandi,
leið mér alltaf eins og ég væri jafnoki annarra
og fær til verka. Ég man vissulega eftir undar-
legum furðusvip vegfarenda, sem áttu leið fram
hjá og sáu stúlku, sem vart var nógu gömul til
að keyra, stjórna lyftara eða færa heybagga á
risastórri dráttarvél, en það truflaði mig aldrei.

Meira að segja þegar ég var barn og lék mér
með litla bróður mínum var leikföngunum 
okkar ekki skipt eftir kynjunum. Ég fékk 
uppáhaldsleikföngin hans lánuð og hann fékk
mín og – mestanpart – lékum við okkur fallega
saman.

Jákvæð reynsla og aðstæður af þessu tagi
eru grunnurinn að veganesti okkar til fullorð-
insáranna. Ég lærði ung að árum að kyn mitt
ætti ekki að halda aftur af mér hvað sem ég
tæki mér fyrir hendur. Ef við kennum jafnrétti
áður en iðkun íþrótta er einu sinni komin inn í
myndina mun það verða vanabundið síðar meir.

Þessi afstaða gerði að verkum að þegar ég
fór í bílaíþróttir hafði ég engar fyrirfram gefn-
ar efasemdir um hæfni mína. Ég var bara öku-

maður með sama markmið og allir hinir: að
vinna. Ég gekk í Caterham-kappaksturs-
félagið, sem tók vel á móti mér og liðið þar kom
fram við mig af fullkominni virðingu.

Því miður eru ekki allir á því að íþróttin ætti
að vera svo opin.

Bernie Ecclestone, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Formúlu eitt-félagsins, reyndi
aldrei að fela skoðun sína á því hvort konur
ættu að aka Formúlu eitt-bílum. Fjöldi fólks er
sama sinnis. En að segja að kvenbílstjóra ætti
ekki að taka alvarlega eða þeir geti ekki vegna

líkamsburða keppt við karla er þröngsýni, karl-
remba og hreinlega rangt. Maður þarf að vera í
góðu formi til að taka þátt í akstursíþróttum, en
ekki að vera sterkur eða stór. Konur eru ekki
með neinum hætti eftirbátar karla – ekki einu
sinni á toppnum.

Sumir hafa haldið fram að aðskilin kvenna-
deild myndi laða að fleiri ökumenn og stuðn-
ingsmenn með því að ýta undir samkeppni þar
sem allir sitja við sama borð eins og sagt er.
Það er hins vegar byggt á þeirri ranghugmynd
að einhver líkamleg ástæða komi í veg fyrir að
konur geti keppt við karla. Með því er sneitt hjá
miklu stærri vanda, skortinum á tækifærum
fyrir stúlkur og konur til að stunda íþróttina og
skortinum á vitund um að reyna að hvetja þær
til þess.

Ímyndum okkur að kappaksturinn sé pýra-
mídi þar sem afburðaökumenn eru á toppinum
og börn og almennir áhugamenn mynda grunn-
inn. Á Bretlandi í dag eru 92,8% þeirra sem eru
með réttindi á Go-Kart-ökutæki og eru undir
16 ára aldri karlkyns. Ef þátttaka kvenna er
svo lítil þar sem aðgangur er mestur og að því
er virðist jafnastur að íþróttinni ætti ekki að
koma á óvart að líkurnar á því að kona nái þeim
árangri að komast í Formúlu eitt eru ekki hag-
stæðar og þá er nauðsynleg heppni og peningar
ekki tekin með í reikninginn.

Þegar ég var yngri var ég svo heppin að mér
var boðið á kynningardag á akstursbrautinni
þar sem gafst kostur á að aka ýmsum tegund-
um af bílum. Þessi reynsla varð til þess að ég
féll fyrir kappakstri. En þegar ég komst fyrr
alvöru inn í íþróttina upp úr tvítugu hafði ég
mjög litla reynslu miðað við ökumennina í
kringum mig.

Foreldrar og skólar ættu að leika lykilhlut-

verk í að veita aðgang að tímum á Go Kart-
bílum rétt eins og stutt er við bakið á öðrum
íþróttum, tónlist eða dansi.

Stjórnir og skipuleggjendur í íþróttinni
þurfa einnig að gefa í og fjárfesta til að gera Go
kart-íþróttina ódýrari og aðgengilegri. Líkt og í
öllum öðrum íþróttum hafa þeir sem eru í efstu
stöðum mest vald til að og bera mesta ábyrgð á
að skapa þessi tækifæri og tryggja að þau
standi báðum kynjum til boða þannig að þau
standi jafnfætis.

Við ættum líka að endurskoða hvernig við
kynnum íþróttir í grundvallaratriðum. 

Í fyrra sagði 13 ára stúlka í viðtali við BBC
að hún hefði endurtekið verið kölluð lesbía
vegna þess að hún spilaði fótbolta og að kenn-
arar hennar hefðu sagt henni að hún mætti
ekki leika það sem þeir kölluðu „strákaíþrótt“.

Í stað þess að nota kyn barna til að neita
þeim um jöfn tækifæri skulum við rækta
áhugamál þeirra sama hver þau eru og leyfa
þeim að fá innblástur af því, sem fyrir þeim
verður. Á Bretlandi jókst þátttaka í íþróttum í
næstum 37% úr 34,6% eftir Ólympíuleikana í
London árið 2012. Eftir meistaratitil minn hef
ég tekið eftir að foreldrar og dætur þeirra leita
mig uppi á keppnishelgum til að fá eiginhand-
aráritun.

Eftir því sem stúlkur vita betur af mögu-
legum fyrirmyndum, þeim mun meira munu
þær leitast við að verða eins og þær. Það kann
að vera að konur stundi ekki enn kappakstur á
efsta stigi akstursíþrótta, en það þýðir ekki að
við séum ekki til. Við vinnum til verðlauna og
setjum met á öllum öðrum stigum íþróttarinnar
og hún ætti að þróast þannig að hún endur-
spegli árangur okkar og metnað. Þetta á heldur
ekki aðeins við um kappakstur. Íþrótta-
sambönd um allan heim þurfa að hlýða kalli
tímans. Íþróttakonur eru að brjóta sér leið í
fremstu röð og þar ætlum við að vera til fram-
búðar.

©2019 The New York Times Syndicate og Flick 
Haigh. Á vegum The New York Times Licensing
Group. 

Gaelle Dule Asheri, 17 ára, er meðal fyrstu stúlknanna hjá atvinnuþjálfara í fótbolta í Kamerún. Móðir hennar óttast að missa hana í karlasport. 

Zohra Bensemra/Reuters

Konur hafa náð efstu hæðum í atvinnuíþróttum. Það er eins gott að venjast því.

FLICK HAIGH
er breskur kappakstursmaður og fyrsta konan til að
sigra í breska GT-meistarakappakstrinum (e. the
British GT Championship premier class.)

Eftir því sem stúlkur vita betur
af mögulegum fyrirmyndum,
þeim mun meira munu þær

leitast við að verða eins og þær. 

TÍMAMÓT: BANDARÍSKA KVENNALANDSLIÐIÐ SETTI MET MEÐ FJÓRÐA HEIMSMEISTARATITLINUM 

’’

Ekki aðskilja konur í
íþróttum – hyllið þær

Þýski ökuþórinn Naomi Schiff keppir á móti í
Hollandi, sem er aðeins fyrir konur. 

Piroschka Van De Wouw/Reuters
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Stökktu í

18.– 25. JANÚAR
Íbúð með einu svefnherbergi.

VERÐ FRÁ
Verð ámannm.v. 2 fullorðna og 1 barn.

Verð frá 89.900 kr. ámannm.v. 2 fullorðna.

1.– 8. FEBRÚAR
Íbúð með einu svefnherbergi.

VERÐ FRÁ
Verð ámannm.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð frá 137.500 kr. ámannm.v. 2 fullorðna.

17. – 24. JANÚAR
Tvíbýli með öllu inniföldu.

VERÐ FRÁ
Verð ámannm.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð frá 124.900 kr. ámannm.v. 2 fullorðna.

7. - 14. FEBRÚAR
Íbúð m. einu svefnherbergi & sundlaugarsýn.

VERÐ FRÁ
Verð ámannm.v. 2 fullorðna og 1 barn.

Verð frá 124.900 kr. ámannm.v. 2 fullorðna.
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50.900 KR.

TENERIFE
25. - 29. JANÚAR // 50.900 KR.

ALICANTE
7. - 14. MARS // 65.900 KR.

KANARÍ
24. - 31. JANÚAR // 50.900 KR.

KANARÍ
4. - 17. JANÚAR // 55.900 KR.

VERONA
6. - 9. MARS // 74.900 KR.

KANARÍ
14. APRÍL - 1. MAÍ // 50.900 KR.
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58.900 KR.
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Ný meðferð gegn jarð-
hnetuofnæmi samþykkt
Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna mælti með því að
leyfi yrði gefið fyrir fyrsta lyfinu til að nota gegn jarð-
hnetuofnæmi barna. Árið 2017 voru um 1,2 milljónir barna í
Bandaríkjunum með ofnæmi fyrir jarðhnetum og sum
þeirra með lífshættulegt bráðaofnæmi. Nýja lyfið, Palforzia,
á að draga úr líkum á banvænum ofnæmisviðbrögðum við
jarðhnetum í börnum á aldrinum fjögurra til 17 ára.

Söguleg tunglferð Kínverja
Kínverska geimfarið Chang’e-4 lenti á tunglinu snemma í
janúar. Tilgangur leiðangursins var að kanna hina dularfullu
fjarhlið mánans. Önnur tilraun til að lenda á tunglinu í sept-
ember mistókst. Að þessu sinni voru Indverjar á ferð. Sam-
band geimfarsins við stjórnstöð á jörðu niðri rofnaði þegar
það var í tveggja kílómetra hæð yfir yfirborði tunglsins og
heyrðist ekki frá því meir.

Fágæt, alhvít panda
Mynd náðist af albínóapöndu á náttúruverndarsvæði í hér-
aðinu Sichuan í Kína. Er það í fyrsta skipti, sem mynd næst
af slíkri pöndu. Sést hafa pöndur, sem eru bæði brúnar og
hvítar í norðvesturhluta Kína, en alhvít panda hefur ekki áð-
ur verið skráð með þessum hætti.

Banna hugbúnað til 
að bera kennsl á andlit
Notkun lögreglu og annarra ríkisstofnana á hugbúnaði til að
bera kennsl á andlit var bönnuð í San Francisco, sem varð
þar með fyrsta stórborgin í Bandaríkjunum til að leggja
bann við notkun slíks búnaðar. Embættismenn og réttinda-
samtök höfðu lýst yfir áhyggjum af að tæknin kynni að verða
misnotuð. Yfirvöld hafa nýtt sér tæknina til að bera kennsl á
einstaklinga, sem grunaðir eru um aðild að margs konar
brotum, allt frá smáglæpum til alvarlegra skotárása. Gagn-
rýnendur bannsins segja að borgaryfirvöld ættu að leggja
sitt af mörkum til að semja lög, sem gerðu lögreglu kleift að
nota tæknina með ábyrgum hætti.

Ríkisstjórn Mexíkó 
sakar tískuhús um stuld
Menningarmálaráðherra Mexíkó sakaði fyrirtækið Carolina
Herrera í New York um menningarstuld þegar tískuhúsið
birti fyrr á þessu ári tískulínu ársins 2020 þar sem sjá mátti
útsaum og áberandi mynstur, sem innfædd samfélög í
Mexíkó eru þekkt fyrir. Í tískusögunni hafa ítrekað komið
fram ásakanir um menningarstuld og tillitssleysi, en ríkis-
stjórn hefur ekki áður tekið slaginn. 

Aston Martin afhjúpar fyrsta
rafbíl framleiðandans
Veröldin dugar ef til vill ekki njósnara hennar hátignar en
James Bond er reiðubúinn til að gera sitt til að hún megi
vera græn. Aston Martin, breski bílaframleiðandinn, sem
smíðar sportbílana, sem njósnarinn ekur á hvíta tjaldinu,
sýndi fyrsta bílinn úr smiðju hans, sem eingöngu gengur fyr-
ir rafmagni á bílasýningu í Sjanghæ í apríl. Bíllinn nefnist
Rapide E, kostar 326.000 dollara (tæpar 40 milljónir króna),
kemst úr 0 í 100 km hraða á klukkustund á fjórum sekúnd-
um og nær að hámarki 250 km hraða á klukkustund, sem
ætti að duga til að elta uppi varmenni og þrjóta.

Áttavitar í Greenwich 
beinast í raunnorður
Í fyrsta skipti í 360 ár beindust áttavitarnir, seguláttavitinn
og raunáttavitinn, í Greenwhich á Englandi báðir í raun-
norður. Jörðin hefur tvo norðurpóla, segulnorðurpól og land-
fræðilegan norðurpól. Yfirleitt vísa áttavitar ekki í raun-
norður, heldur beinast þess í stað að segulpól jarðar, sem
færist til vegna segulmögnunar í fljótandi miðju jarðar.

AFP
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Nýtt undir
sólinni 2019

Óvæntir, alvarlegir og stund-
um kjánalegir viðburðir og
straumar, sem gerðust eða
vart var við í fyrsta skipti 2019.

Eftir Triciu Tisak

Tvær konur voru ímamar og leiddu bænagjörð blandaðs safnaðar í Frakklandi í september.
Var það í fyrsta skipti sem konur stýrðu íslömsku helgihaldi í Frakklandi. Konurnar snerust til
íslams fyrir um tíu árum og vinna að því að gera íslömsk trúarbrögð nútímalegri og opnari
fyrir fjölbreytni.

Lionel Bonaventure/Agence-France Presse Getty Images

Konur leiddu
íslamskt
bænahald

Metverð fékkst fyrir verkið „Kanína“, skúlptúr úr ryðfríu stáli,
sem listamaðurinn Jeff Koons gerði árið 1986. Listaverkið
seldist á 91,1 milljón dollara (11,1 milljarð króna) með sölu-
þóknun og gjöldum þegar það var boðið upp í maí og er það
heimsmet. Aldrei hefur verk eftir lifandi listamann selst svo
dýru verði á uppboði. Listaverkasalinn Robert E. Mnuchin,
sonur Steves Mnuchins fjármálaráðherra Bandaríkjanna,
keypti verkið fyrir óþekktan viðskiptavin.

Christie’s

Metverð fyrir verk Koons 

Stjörnufræðingar birtu í fyrsta skipti í sögunni mynd af svartholi. Reynt hafði verið að ná slíkri
mynd án árangurs í rúmlega hálfa öld. Fylgst var með svartholinu, sem liggur í Messier 87,
risasporvöluvetrarbraut í miðju Meyjarþyrpingarinnar í um 55 milljóna ljósára fjarlægð frá
jörðu, í tíu daga í apríl 2017 úr átta skoðunarstöðvum. Það tók tvö ár að setja myndina saman
með tölvugreiningu og hún var birt í apríl á þessu ári.

Event Horizon Telescope/National Science Foundation via Reuters

Vísindamenn birta fyrstu
myndina af svartholi
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Flugvélinni Stratolaunch, sem er stærsta flugvél í heimi, var flogið jómfrúfluginu í apríl yfir
Mojave-eyðimörkinni í Kaliforníu. Flugvélin, sem er tæp 226 tonn á þyngd, er með tvo
skrokka og er hönnuð til að skjóta eldflaugum á braut um jörðu á flugi. Hún var hins vegar
ekki hlaðin eldflaug í fyrsta fluginu. Paul Allen heitinn, einn stofnenda Microsoft, stofnaði
Stratolaunch árið 2011.

Gene Blevins/Reuters

Stærsta flugvél sem tekið hefur á loft

Stjórnvöld í Sádi-Arabíu byrjuðu á árinu að bjóða upp á vegabréfsáritanir
fyrir ferðamenn sem vilja fara til landsins án þess að trúarlegar ástæður búi
að baki. Yfirvöld í landinu eru þekkt fyrir íhaldssemi og hafa ekki gefið kost
á þessu áður. Talið er að þetta skref sé liður í viðleitni til að draga úr því
hvað landið er efnahagslega háð olíu, auk þess tilraun til að nútímavæða
landið og svara gagnrýnendum sem hafa fundið að frammistöðu Sáda í
mannréttindamálum. Búist er við að konum sem fá slíka vegabréfsáritun
verði ekki gert að klæðast abaja, sem nær frá hvirfli til ilja og sádiarabískar
konur þurfa að klæðast þegar þær láta sjá sig á almannafæri. Hins vegar
verður ætlast til þess að konur sýni hógværð í klæðaburði.

© 2019 The New York Times Syndicate og Tricia Tisak. Á vegum The New York Times
Licensing Group.

Ahmed Yosri/Reuters

Sádar opna á ferðamennsku

Charles Platiau/Reuters

Rihanna brýtur blað
Merkið Fenty, sem listamaðurinn Rihanna stofnaði, fór í tískusamvinnu við LVMH Hennessy 
Louis Vuitton, stærsta munaðarvörufyrirtæki heims, og braut þar með blað með ýmsum hætti.
Hún er fyrsta konan sem býr til vörumerki undir merkjum LVMH og um leið fyrsta þeldökka kon-
an sem stýrir tískuhúsi á vegum þess. Fenty er líka fyrsta vörumerkið, sem ruddi sér til rúms á
vettvangi félagsmiðla, til að fá eitt af stóru munaðarvörufyrirtækjunum sem bakhjarl.

Bandaríkin selja 
Kína hrísgrjón
Kínverskur heildsali í einkarekstri keypti rúmlega
40 tonn af hrísgrjónum af fyrirtækinu Sun Valley
Rice í Kaliforníu í júní til innflutnings til Kína. Var
þetta í fyrsta skipti, sem hrísgrjón voru seld til Kína
frá Bandaríkjunum. Kínverjar rækta mest allra
þjóða heims af hrísgrjónum og eru einnig helstu
neytendur þeirra. 2018-19 framleiddu Kínverjar
rúmlega 150 milljónir tonna af hrísgrjónum.

Svín nota verkfæri
Greint var frá því í grein, sem birtist í tímaritinu
Mammalian Biology á þessu ári, að vörtusvín hefði
sést beita verkfæri. Um er að ræða vörtusvín, sem
kennt er við Visayan-eyjar á Filippseyjum (Sus ce-
bifrons) og er í útrýmingarhættu. Vistfræðingur
varð vitni að því þegar gyllta á lokuðu svæði í dýra-
garði í París notaði prik, sem hún var með í kjaftin-
um, til að grafa.

Nýra sent með dróna
Í fyrsta skipti flutti dróni nýra í sjúkling. Nýrað var
gefið og tókst ígræðsla þess í læknamiðstöð Mary-
land-háskóla vel. Dróninn var búinn flóknum mæli-
búnaði, vararafhlöðum og fallhlíf. Flugleiðin var 4,5
km. Ómönnuð loftför kunna að vera ákjósanleg til að
flytja líffæri til ígræðslu, en vandamál á borð við
mikla flugumferð og opinberar reglugerðir þarf að
leysa áður en notkun þeirra verður almenn.

Eyddu HIV úr 
smituðum músum
Vísindamenn greindu frá því að þeim hefði fyrsta
sinni tekist að eyða HIV-smiti úr smituðum músum.
Þykir þetta marka enn eitt skrefið í átt að lækningu.
Meðferðin er fólgin í því að nota lyf gegn víxlveirum

sem kallast LASER og í kölfarið eru genaklippurnar
Crispr notaðar til að fjarlægja það sem kann að vera
eftir af HIV í kjarnsýrum músanna. Þriðjungur mús-
anna í meðferðinni losnaði alfarið við veiruna.

Nýtt útlit klassísks 
vörumerkis
Súkkulaðiframleiðandinn Hershey breytti í fyrsta
skipti í sögu fyrirtækisins útliti hinnar þekktu
súkkulaðiplötu. Í stað vörumerkisins komu vinsæl
tilfinningatákn í takmarkaðan tíma. Byrjað var að
selja sælgætið árið 1900.

Konungleg frumraun 
á Instagram
Elísabet II. drottning setti sína fyrstu færslu á fé-
lagsvefinn Instagram í mars. Deildi hún þá bréfi,
sem skrifað var til Alberts prins, bónda Viktoríu
drottningar og afa Elísabetar, og er frá árinu 1843.
Bréfið var meðal muna á sýningu í Vísindasafninu í
London.

Fyrsta nothæfa bóluefnið
gegn malaríu í umferð
Fyrsta nothæfa bóluefnið gegn malaríu var tekið í
notkun í apríl í Malaví, fyrsta landinu af þremur Afr-
íkuríkjum til að taka þátt í bólusetningarverkefninu.
Bóluefnið heitir RTS,S og hefur verið sýnt fram á að
það komi í veg fyrir malaríu í fjórum af hverjum tíu
tilfellum. Það var fyrst þróað árið 1987, en það hefur
tekið rúma þrjá áratugi og 700 milljónir dollara
(rúma 85 milljarða króna) að koma því í umferð
þannig að hægt væri að nota það í stórum stíl.

Nýjar tegundir 
af risaeðlum
Tvær nýjar tegundir af risaeðlum fundust á árinu í
Japan og Kanada. Hokkaido-háskóli í Japan til-
kynnti að vísindamenn hefðu fundið merki um nýja
tegund risaeðlu, sem hefði verið grænmetisæta með
andanef. Ekki hafa fundist leifar af stærri risaeðlu í
Japan til þessa. Í Kanada fannst ný tegund fljúgandi
risaeðlu, með vænghaf lítillar flugvélar. Henni var
gefið nafnið „Hinn frosni dreki norðanvindsins“.

Konur í sögulega 
geimgöngu
Tvær konur, geimfararnir Christina Koch og Jessica
Meir, fóru í fyrstu kvengeimgönguna í sögu NASA í
október. Þær fóru út fyrir alþjóðlegu geimstöðina til
viðgerða. Konur áttu þess ekki kost að verða geim-
farar fyrr en 1978.

AFP
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Heimur án bandarískrar forustu í leit að sann-
gjarnar efnahagslíkani án kolefnis vegur rið-
andi salt á milli vaxandi alræðishyggju og al-
mennra mótmæla gegn óréttlæti og kúgun. Það
þarf ekki mikið til að ýta fólki fram af brúninni.
Hækkun á fargjaldi í neðanjarðarlestina í Chile
eða fyrirhugaður skattur á WhatsApp-símtöl í
Beirút er nóg til að hrinda af stað uppreisn.

Heimspekingurinn Antonio Gramsci skrifaði
um „sjúkleg einkenni“ sem setja mark sitt á
tímann milli andláts hins gamla og fæðingar
hins nýja. Um þessar mundir verður ekki þver-
fótað fyrir þeim. Kapitalísk hagkerfi ganga, en
tekst ekki að breiða út velmegun. Þykkja fer

vaxandi. Fólk missir áttir við það að samfélög
snúa baki við staðreyndum fyrir blekkingar.
Það sem áður var gefið – um forustu Banda-
ríkjanna, hægfara þróun Kína í frjálsræðisátt,
samruna Evrópu, frelsandi áhrif tækninnar,
einingu Bretlands – hrynur. Þetta eru tímar
kvíða, einmanaleika og breytinga. Jafnvel Ang-
ela Merkel kanslari, fastur punktur í veröld á
hreyfingu, hverfur brátt af vettvangi.

Fyrstu tveir áratugir 21. aldarinnar hafa
ekki fært okkur skýrar línur um hvert stefnir.
Ekki reyndist fótur fyrir þeirri ályktun að opið
lýðræði hefði farið með sigur af hólmi. En spár
um andlát þess undir þeirri flóðbylgju þjóð-
ernishyggju og ótta við útlendinga sem kom
Donald Trump til valda og færði Bretum Brexit
virðast einnig rangar. Fjarað hefur undan
reglum, sannleika, siðferði og hinni bandarísku
hugmynd. Yngri kynslóð, sem sækir vald sitt til
félagsmiðla, fær ekki innblástur af sýn um
framtíðarsamfélag, heldur jarðbundnum leið-
angri til að bjarga plánetunni og að búa konum

og körlum, sem á henni lifa, meiri jöfnuð.
Margar myndir, sem koma í hugann frá

2019, eru fullar af von. Ungir mótmælendur á
götum Beirút segja mér frá staðföstum vilja
sínum til að steypa spilltu kerfi, sem byggist á
því að hinir ýmsu trúarhópar skipti með sér
ránsfengnum. Nikol Pashinyan, hinn ungi for-
sætisráðherra Armeníu, útskýrir fyrir mér
hvernig „frjálsir og stoltir armenskir borgarar“
steyptu enn einu spillingarkerfinu í blóðlausri
byltingu 2018 til að skapa samfélag tækifæra.
Hinn hugrakka æska Hong Kong ver í mekki
táragass kraftmikið hagkerfi sem varð til úr
kínverskri iðni og enskum réttarfarsreglum.
Hún veit að það myndi hrikta í stoðum þeirra
frjálsa samfélags ef leyft yrði framsal til hins
löglausa meginlands þar sem einn flokkur ræð-
ur ríkjum.

Hafin er togstreita um frelsi sem mun skipta
sköpum. Það hefur skerpst á hinum hugmynda-
fræðilega ágreiningi milli Bandaríkjanna og
Kína við það að Xi Jinping forseti lýsti sig leið-

toga fyrir lífstíð, lagði aukinn kraft í að koma á
eftirlitssamfélaginu, bauð fram kínverskt
stjórnarfar sem fyrirmynd til eftirbreytni fyrir
heiminn, lýsti yfir því að yfirburðum í tækni
yrði náð 2025 og sækist eftir útþenslu jafnt á
láði sem legi, hvort sem það er með grímulaus-
um hernaðarmætti eða slagorðum á borð við
„belti og braut“.

„Felum færni okkar og bíðum átekta,“ ráð-
lagði Deng Xiaoping. Xi forseti hefur aðrar
hugmyndir. Hann er keisari, sem liggur á.
Hann trúir ekki á helgi einstaklingsins. Hann
trúir á helgi Kínverska kommúnistaflokksins.
Kúgun hefur snaraukist í Kína. Stjórnkerfi Xis
er ekki alræðishyggja, sem er úrelt, heldur
„tækniræðishyggja“, eftirlitssamfélag, sem
byggist á þróaðri tækni til að bera kennsl á
andlit.

Við munum sjá átökin í Hong Kong birtast í
ýmsum gervum og með mismiklu ofbeldi á
komandi áratugum. Átökin standa milli áætl-
unarbúskapar undir merkjum alræðis í Kína,
sem risið er á afturlappirnar, og hagkerfa lýð-
ræðisríkjanna þar sem áhersla er lögð á valda-
jafnvægi, óháða dómstóla og réttarríkið.
Spurningin er hvort komist verður hjá vopn-
uðum átökum.

Samkvæmt skýrslu um stöðu lýðræðis, sem
V-Dem-stofnunin við Gautaborgarháskóla gef-
ur út býr næstum þriðjungur íbúa heims nú í
löndum, sem eru að færast til alræðis og fór í

Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbúl, stillir sér upp við mynd af Mustafa Kemal Ataturk, stofnanda hins veraldlega lýðveldis Tyrklands, í borginni Diyarbakir 31. ágúst.

Ilyas Akengin/Agence France-Presse Getty Images

Vestræn lýðræðisríki hafa gefið undan gagnvart Kína og einræðisherrum. Á sama tíma hefur spilling og misrétti aukist. 
Getur kynslóð mótmælenda snúið blaðinu við?

ROGER COHEN
hefur verið dálkahöfundur hjá The New York Times
frá 2009. Hann gekk til liðs við blaðið 1990 og hefur
fjallað um erlend málefni af vettvangi og verið frétta-
stjóri erlendra frétta.

Átökin standa milli áætlunarbúskapar
undir merkjum alræðis í Kína, sem risið
er á afturlappirnar, og hagkerfa lýðræð-

isríkjanna þar sem áhersla er lögð á valdajafn-
vægi, óháða dómstóla og réttarríkið. 
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2,3 milljarða manna 2018 úr 415 milljónum
2016. Þessar þjóðir eru Brasilía, Bandaríkin,
Indland, Pólland og Ungverjaland. Á sama
tíma hefur lýðræði styrkst í 21 landi á undan-
förnum áratug, þar á meðal Túnis, Armeníu,
Georgíu og Burkina Faso. Niðurstaðan er
blendin, ekki eingöngu dapurleg, en langt frá
því upplífgandi.

Stofnanir, sem framfylgja lögunum, bitu frá
sér 2019 gegn leiðtogum, sem halda að þeir séu
yfir þau hafin. Við Trump forseta blasir kæra
til embættismissis í fulltrúadeildinni fyrir mis-
notkun valds og að standa í vegi fyrir þinginu.
Hann hefur brugðist við ferlinu með upphróp-
unum um „aftöku“ og sagt demókratana „brjál-
aða“. Benjamin Netanyahu var ákærður fyrir
spillingu. Hann vísaði ásökununum á bug sem
„valdaráni“.

Í huga Trumps var það óaðfinnanleg fram-
koma að gera Úkraínu að uppsprettu skíts um
pólitískan andstæðing í kosningunum 2020. Af-
staða Trumps til Úkraínu er sú sama og til 
Vladimírs Pútíns, vinar hans: Hún er einskis
virði land, sem allt eins gæti verið hluti af Stór-
Rússlandi. Trump hefur enga hugsjón um eða
áhuga á að treysta sjálfstæði Úkraínu með nán-
ari samruna við Vestur-Evrópu. Utanríkis-
stefna hans er hlálega reikul.

Nánast er öruggt að Trump forseti kemst
hjá því að verða dæmdur í öldungadeildinni og
mun sitja áfram og berjast í kosningunum í
nóvember 2020. Netanyahu gæti enn losað sig
úr sínum lagaflækjum. Fyrir báðum þessum
mönnum er það að halda völdum orðið annað og
meira en pólitísk barátta. Það er örvæntingar-
full tilraun til að komast hjá því að lenda í fang-
elsi.

Ég hef áhyggjur af hvað Trump gæti gert
tapi hann kosningunum 2020 naumlega. Hann
gæti einnig hrópað valdarán. Hann langar til að
verða einræðisherra og hefur valdeflt einræðis-
herra um allan heim, í Saudi-Arabíu, Kína,
Rússlandi og á Filippseyjum. Bandaríkin
studdu fjölda einræðisherra í kalda stríðinu af
herfræðilegum ástæðum, en aldrei áður hefur
forseti verið svo augljóslega öfundsjúkur út í
slíka leiðtoga. Ég hika ekki við að kalla Trump
hatursfullan; hvort hann er í raun illur er annað
mál. Til að vera illur þarft maður að vera ein-
beittur og markviss. Hegðun Trumps er að
miklu leyti ósamkvæm og léttvæg. Engu að síð-
ur er hún skaðleg.

Trump er einkenni, ekki ástæða. Eins og
Paul Polman, fyrrverandi forstjóri Unilever,
sagði geta „viðskipti ekki gengið þegar sam-
félög bregðast“. Vestræn lýðræðisríki hafa
brugðist. Fyrir áratug var heimurinn fastur í
alþjóðlegri fjármálakreppu. Þeir sem báru
ábyrgð gengu á braut. Uppreisnin í dag er barn
refsileysis og misréttis.

Hagkerfi þurfa að vera þannig úr garði gerð
að þau þjóni fleirum. Réttlæti, jöfn tækifæri,
menntun og sjálfbærni ættu að vera leiðandi
gildi. Of mörgum hefur of lengið liðið eins og
þeir væru ósýnilegir, einnota og einskis virði.
Þess vegna hefur boðskapur þjóðernissinna
fengið hljómgrunn. Þar er komið til móts við öll
gremjuefnin með innantómum loforðum um
endurheimta dýrð. Þau hafa skilað loddurum í

há embætti í Washington og London.
„Framtíðin tilheyrir ekki alþjóðasinnum,“

sagði Trump forseti í ræðu fyrir Sameinuðu
þjóðunum í september. Ef hún tilheyrir Trump
og hugmyndafræðinni „Ameríka gengur fyrir“
næstu fimm árin munu afleiðingarnar verða al-
varlegar fyrir allt frá loftslaginu til alþjóðlegs
stöðugleika, að ekki sé minnst á einfalda, gam-
aldags sómakennd. Sigur Trumps 2020 er
möguleiki, sérstaklega þar sem frambjóðendur
demókrata virðast veikir eins og stendur. En
skilaboðin frá 2019 eru að frjáls, opin, óspillt

samfélög, sem byggjast á reglum réttaríkisins,
njóta hugrakks stuðnings allt frá Teheran til
Santiago.

Fyrr á þessu ári var ég á skrifstofu Ekrems
Imamoglus, borgarstjóra Istanbúl. Hann var á
ferðalagi, en hans helsti aðstoðarmaður var
leiðsögumaður minn. Imamoglu er andstæð-
ingur Receps Tayyips Erdogans forseta. Hann
var kjörinn, Erdogan (sem eins og Trump telur
sig ósigrandi) ógilti kjörið, svo sigraði hann aft-
ur með afgerandi mun. Þetta var talsvert áfall
fyrir tyrkneska forsetann.

Fyrir aftan skrifborð Imamoglus hékk mynd
af Mustafa Kemal Ataturk, stofnanda hins ver-
aldlega lýðræðisríkis Tyrklands. Það var nýbú-
ið að hengja hana upp aftur. Fylgjendur 
Erdogans, andstæðings veraldlegs stjórnarfars
með drauma um að endurreisa Tyrkjaveldi,
höfðu áður fjarlægt það. Þessar tilfærslur á
portrettinu blöstu við mér sem birtingarmynd
heims í lausu lofti á milli einræðis og and-
spyrnu.

Á skrifstofu Nikols Pashinyans, forsætisráð-
herra Armeníu, hangir önnur merkileg mynd,
sem sýnir snævi þakið Ararat-fjall. Nú er fjallið
í Tyrklandi, en á löngum skeiðum sögunnar
hefur það verið hluti af Armeníu. Í þjóðarvit-
undinni er það enn þar. Í höfuðborginni Jerev-
an er sögusafn um þjóðarmorð. Þar er greint
frá morðum Tyrkjaveldis á rúmlega einni millj-
ón Armena sem hófst 1915. Margar ljósmynd-
irnar eru of hryllilegar til að hugsa sér. Til
þessa dags þrætir tyrkneska lýðveldið fyrir að
blásið hafi verið til skipulagðrar herferðar til að
drepa Armena.

„Hver talar nú, þegar öllu er á botninn
hvolft, um gereyðingu Armena?“ sagði Hitler
árið 1939 þegar Þýskaland nasismans réðist
inn í Pólland. Það er hættulegt þegar sannleik-
anum er afneitað. Því fylgir byrði harmleiks
framtíðar. Kínverjar og Rússar afneita sann-
leikanum. Trump styður þá. Mótmælendurnir
2019 hafa rumskað gagnvart hættunni. „Berj-
umst fyrir frelsi,“ sungu 800 þúsund mótmæl-
endur á götum Hong Kong nýverið. Svo einfalt
er það ef lífið á að vera þess virði að lifa því.

©2019 The New York Times Company og Roger
Cohen. Á vegum The New York Times Licensing
Group.

Maður sýnir merki sigurs með fingrunum í mótmælum gegn stjórnvöldum í Beirút í Líbanon 21. október.

Ali Hashisho/Reuters

Mótmælandi við Tækniháskólann í Hong Kong 11. nóvember.

Thomas Peter/Reuters
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Átökin um landamæri um allan heim hörðn-
uðu verulega á þessu ári. Trump forseti hélt
áfram að þrýsta á um mörg hundruð mílna
langan múr milli Mexíkó og Bandaríkjanna,
Indverjar og Pakistanar kveiktu að nýju elda
nokkurra áratuga gamalla væringa um Kasm-
ír og brexit fylgdi hótun um að setja alla Evr-
ópu á annan endann.

Um leið og þessi átök blossa upp og 
magnast er mikilvægt að muna að mörg af
þeim landamærum, sem við tökumst á um,
voru frá upphafi hvorki sanngjörn né lýðræð-
isleg. Þau voru sem sagt ekki búin til með
þeim hætti að allir fengju að leggja sitt til
málanna, heldur voru öllu heldur afrakstur
stríða, nýlendustefnu, sáttmála og konung-
legra hjónabanda.

Katalónski hagfræðingurinn Xavier Sala-i-
Martin, prófessor við Columbia-háskóla, benti
í viðtali 2018 réttilega á að þyrfti einhver úr
vestrænu lýðræðisríki að lýsa samfélagi sínu
fyrir gestum frá Mars yrðu þeir líklega hlessa
að heyra að við stjórnuðum okkur með lýð-
ræðislegu kerfi laga og kosninga, en létum
landamæri þjóða okkar ráðast af duttlungum
nýlendusamninga eða úrslitum löngu liðinna
stríða.

Þar með er ekki sagt að við þurfum færri
landamæri. Annars mætti spyrja hvers vegna
ekki að sameina Spán og Frakkland og gera
París að höfuðborg? Eða Frakkland og
Þýskaland með Berlín að höfuðborg? Það
myndi aðeins leiða til meiri pólitískrar og
efnahagslegrar miðstýringar í höfuðborgum
sem þegar soga til sín fjármagn og mannauð
landa sinna og búa í leiðinni til fátækt og
ójöfnuð.

Við getum til dæmis ekki skilið brexit án
þess að hafa í huga að England er eitt mið-
stýrðasta landið í Vestur-Evrópu. Svipað má
segja um Spán þar sem vaxandi völd og bol-
magn Madrídar leiðir til fólksfækkunar víða
um sveitir landsins, sem þegar eru svelt fjár-
hagslega og íbúarnir að eldast.

2017 var haldið þjóðaratkvæði í Katalóníu
til að skera úr um sjálfstæði frá Spáni af póli-
tískum, sögulegum og efnahagslegum ástæð-
um. Madríd hafnaði öllum tilraunum til að ná
samkomulagi um kosningarnar og þegar
stjórnlagadómstóll Spánar –sem margir telja
pólitískan – lýsti yfir að þær stríddu gegn
stjórnarskránni réðust lögreglumenn sam-
kvæmt fyrirmælum frá spænsku ríkisstjórn-
inni á kjósendur með ofbeldi er þeir ætluðu
að greiða atkvæði. Í kjölfarið voru katalónskir
leiðtogar og nokkrir embættismenn settir í
fangelsi og hafðir í haldi í tvö ár án réttar-
halda, en fjórir flúðu í útlegð ásamt mér. Í

október voru níu þeirra, sem enn voru í haldi,
dæmdir fyrir undirróður. Þeir munu sitja í
fangelsi í níu til 13 ár.

Mér virtist eining ríkisins alltaf mikilvæg í
huga spænskra stjórnmálamanna en aldrei
hvarflaði að mér að þeir myndu setja einingu
ofar lýðræði eða mannréttindum, sérstaklega
þar sem Spánn er í Evrópusambandinu.

Lönd á borð við Tyrkland hafa tekið sér al-
ræðistilhneigingarnar á Spáni til fyrir-
myndar. Tyrknesk stjórnvöld hafa réttlætt
fangelsun kjörinna embættismanna úr röðum
Kúrda með því að segja að þeir væru einfald-
lega að fara að fordæmi Spánar og Kínverjar
halda því fram að lögregluofbeldið í Katalóníu
réttlæti atlögu þeirra að mótmælendum í
Hong Kong.

Þessar ólýðræðislegu aðferðir við að taka á
landamæradeilum og sjálfstæðishreyfingum
hafa búið til fordæmi, sem mun vera olía á eld
vandamála vegna landsvæða um allan heim
og verða réttlæting ofbeldis af hálfu ríkis
gegn minnihlutahópum.

Þjóðaratkvæðið í Katalóníu 2017 er afdrátt-
arlaus áminning um mikilvægi landamæra og
fullveldis smærri ríkja og sjálfstjórnarsvæða í
heimi okkar tíma. Í stað þess að vera rót
löngunar eftir yfirráðum ætti að líta á það
sem tilefni til að iðka lýðræði og valddreifingu
til að valdefla fólk, sem ýtt hefur verið út á
jaðarinn og endurskoða mæri, sem mann-

kynssagan hefur þröngvað upp á það.
Lítið land eins og Danmörk, sem er með

7,7 milljónir íbúa, getur stjórnað sér með skil-
virkum hætti án þess að grannríkin gleypi
það. Katalóníu með 7,5 milljónir íbúa myndi
vegna betur sem sjálfstæðu ríki undir regn-
hlíf Evrópusambandsins.

Smærri ríki hafa meiri ástæðu en stór til að
fara með friði og vera opin fyrir viðskiptum.
Án innri markaðar til að reiða sig á þurfa lítil
ríki að vera í góðum samskiptum við ná-
granna og bandamenn um allan heim. Það er
engin tilviljun að í Danmörku og Svíþjóð hafi
jafnvel stéttarfélög tilhneigingu til að styðja
samninga um frjáls viðskipti. Og á meðal
þeirra tíu ríkja, sem búa við hvað mesta vel-
megun og lýðræði, er íbúafjöldinn í að
minnsta kosti helmingi þeirra undir tíu millj-
ónum og þau styðja mannréttindi um allan
heim. Þau hafa minni áhyggjur af yfirráðum
yfir landi en lífi borgaranna innan þeirra vé-
banda.

Til að auðvelda svæðum eins og Katalóníu
að finna öryggi og sjálfstæði gætum við litið
til fordæmanna frá Bretlandi og Kanada.
Kanadísk stjórnvöld skipulögðu tvær at-
kvæðagreiðslur í Quebec 1980 og 1995 og
bresk stjórnvöld féllust á að skipuleggja at-
kvæðagreiðslu í Skotlandi 2014. Það er ekki
bara til marks um lýðræði í verki heldur for-
skrift fyrir lönd um allan heim um hvernig
leysa eigi átök um land um víða veröld.

Borgararnir eiga eða vera í fyrirrúmi þegar
landamæri heims eru endurskoðuð. Ef þeir
geta valið sína framtíð, munu ríki, sem ná
sjálfstæði án ofbeldis og með lýðræðislegum
hætti, ryðja brautina til að opið lýðræði megi
blómstra um allan heim.

©2019 The New York Times Syndicate og 
Carles Puidgemont. Á vegum The New York 
Times Licensing Group.

Mótmælendur gengu undir katalónskum aðskilnaðarfána í Barselóna á Spáni þegar blásið var til allsherjarverkfalls í Katalóníu í október og höfðu margir breytt fánum sínum í skikkjur.

Albert Gea/Reuters

Ágreiningur um landsvæði ætti að snúast um að valdefla borgarana, ekki stjórna þeim.

CARLES PUIGDEMONT
var 130. forseti Katalóníu á árunum 2016 til 2107.

Þessar ólýðræðislegu aðferðir við að
taka á landamæradeilum og sjálfstæð-
ishreyfingum hafa búið til fordæmi, sem

mun vera olía á eld vandamála vegna landsvæða
um allan heim og verða réttlæting ofbeldis af
hálfu ríkis gegn minnihlutahópum.

TÍMAMÓT: BORIS JOHNSON GEKKST VIÐ AÐ N-ÍRLAND GÆTI VERIÐ HLUTI AF EINUM MARKAÐI YFIR ALLA EYNA
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Úrelt landamæri eru 
að kæfa opið lýðræði
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Vetrarhátíð var haldin á höfuðborgarsvæðinu í 18. skipti, og var opnunaratriði
hátíðarinnar ljósainnsetningin Passage eftir listamannahópinn Nocturnal frá
Nýja-Sjálandi, sem var varpað á Hallgrímskirkju. Að því loknu gekk vígalegur
hópur víkinga fylktu liði að Listasafni Reykjavíkur þar sem sýning var um arf-
leifð víkingatímans hér á landi.

Vetrarhátíð sett 
með ljósainnsetningu

Umferðarmál í Reykjavík voru til nokkurrar
umfjöllunar á árinu og telja sumir að umferð-
in hafi þyngst til mikilla muna á síðustu árum
án þess að nokkuð hafi verið gert til mót-
vægis, á meðan aðrir vilja meina að eina
lausnin á vandanum felist í svonefndri Borg-
arlínu, sem stendur til að leggja á milli sveit-
arfélaganna á næstu árum. 

Morgunblaðið/Hari

Umferð um
Miklubraut í
vetrarhúminu

WOW Air varð gjaldþrota
í lok mars og hafði fall fé-
lagsins þegar umtalsverð
áhrif á íslenskt efnahags-
líf. Þá þegar spruttu upp

ýmsir aðilar sem lýstu yfir
áhuga sínum á endur-
reisn hins fallna flug-

félags. Þar á meðal var
Michele Roosevelt 

Edwards, áður Ballarín,
sem keypti einhverjar

eignir úr þrotabúi WOW. Morgunblaðið/Árni Sæberg

Umrót
eftir fall

WOW Mjaldrasysturnar Litla
Grá og Litla Hvít lentu í
Keflavík í júnímánuði,
en för þeirra var heitið til
nýrra heimkynna í Vest-
mannaeyjum. 

Mjaldrarnir verða
fluttir í vor á sérstakt
griðasvæði í Klettsvík,
sem er hið fyrsta í heim-
inum sem er sérhannað
fyrir mjaldra.

Morgunblaðið/Eggert

Mjaldrar
til Eyja

FRÉTTAMYNDIR AF INNLENDUM VETTVANGI
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Kjaraviðræður í vor þóttu erfiðari en oft áður og töldu forvígismenn fjögurra verkalýðsfélaga
sig nauðbeygða til þess að boða til svonefndra „skæruverkfalla“ vegna kjaradeilunnar. Vakti
þar sérstaka athygli að stéttarfélagið Efling nýtti sér sérútbúinn „verkfallsbíl“ til þess að
hjálpa félagsmönnum sínum að kjósa um hin boðuðu verkföll. Ekki voru allir á eitt sáttir um
þetta tiltæki Eflingar, en Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður félagsins, var hins vegar mjög
ánægð með þátttöku félagsmanna sinna, bæði í kosningunni og í verkföllunum sem fylgdu.
Kjaradeilum ársins lauk svo að mestu með gerð hinna svonefndu „lífskjarasamninga“.

Morgunblaðið/Hari

Kosið um verkföll í sérstökum bíl
Ísland tók þátt sem endranær í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Eurovision. Að
þessu sinni var framlag Íslands BDSM-pönkbandið Hatari, sem vakti athygli fyrir óvenjulega
sviðsframkomu og búninga. Fyrir keppnina skapaðist mikil umræða um þátttöku Íslands í
keppninni, sem að þessu sinni var haldin í Ísrael, og lögðu sumir hart að hljómsveitinni að
hætta við þátttöku í keppninni. Hatari komst í lokakeppnina, en náði ekki flugi í stigagjöf
dómnefnda, þrátt fyrir bjartar vonir. Þegar lokastaða Íslands var kynnt drógu meðlimir sveit-
arinnar upp dulur með fána Palestínumanna á, og voru ekki allir sáttir með uppátækið. 

Morgunblaðið/Eggert

Hatari ekki allra í Eurovision

Mótmæli og verkföll settu mikinn svip á árið hérlendis, en skólaverkfallið 15. mars skar sig
þó úr að því leytinu til að þar var um að ræða samstillt átak nemenda í grunnskólum víðs-
vegar um heiminn. Hér á landi var gengið frá Hallgrímskirkju og niður að Austurvelli, þar sem
stjórnvöldum var tilkynnt að æska landsins vildi róttækar aðgerðir í loftslagsmálum þegar í
stað og að meiri fjármunum yrði varið til málaflokksins en áður. Þetta var í fjórða sinn sem
efnt var til loftslagsverkfalls á Íslandi, en þau voru innblásin af sambærilegum „verkföllum“
hinnar sænsku Gretu Thunberg.

Morgunblaðið/RAX

Verkfall vegna loftslagsins

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Max-vélarnar kyrrsettar
Icelandair neyddist til þess að kyrrsetja allar Boeing 737 MAX-vélar sínar í aprílmánuði
eftir að tvö mannskæð flugslys erlendis með stuttu millibili leiddu í ljós alvarlegan galla
á hönnun vélarinnar. Þurfti félagið að fella niður um hundrað ferðir vegna kyrrsetning-
arinnar á tímabilinu frá 1. apríl til 15. júní, og enn var ekki ljóst í árslok hvenær vélarnar
gætu hafist til lofts á ný. 

Ok-jökull var kvaddur formlega í ágústmánuði, en hann mun vera fyrstur íslenskra jökla til
þess að hverfa á tímum loftslagsbreytinga. Um hundrað manns sóttu athöfnina, þar sem
skjöldur var settur upp til minningar um jökulinn, með skilaboðum til framtíðarinnar. Lofts-
lagsvísindamenn frá Texas-ríki stóðu að viðburðinum, sem vakti heimsathygli á stöðu jökla á
Íslandi og víðar vegna loftslagsbreytinga. Telja vísindamenn að allir jöklar landsins geti farið
sömu leið og Ok-jökull á næstu 200 árum, verði þróun hitastigs á sama veg og hún er nú. 

Morgunblaðið/RAX

Ok-jökull kvaddur með viðhöfn
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Breski hjartaknúsarinn Ed Sheeran hélt tvenna tónleika á Laugardalsvelli í byrjun ágústsmánaðar. Aðdáendur söngvarans fjölmenntu á völlinn báða dagana og voru um 40 strætisvagnar
kallaðir til aukalega til þess að mæta álaginu sem myndaðist á leiðakerfi Strætó vegna tónleikanna. Þá myndaðist löng röð fyrra kvöldið inn á tónleikasvæðið og voru ekki allir á eitt sáttir
með biðina, þó að flestir létu sig ekki muna um að bíða til að berja Sheeran augum. Kappinn tók flest af sínum þekktustu lögum á tónleikunum, eins og Perfect og Shape of You, en það vakti
sérstaka lukku að þegar Sheeran var klappaður upp í lok tónleikanna mætti hann aftur á sviðið í treyju íslenska landsliðsins í knattspyrnu. 

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Sheeran troðfyllti Laugardalsvöllinn – tvisvar

„Frægðarstjarna“ Björgvins Halldórssonar var afhjúpuð við Bæj-
arbíó í Hafnarfirði í júlímánuði. Tiltækið var að fyrirmynd Walk of
Fame í Hollywood og var síðar ákveðið að taka stjörnuna niður þar
sem þarlendum þótti farið allnærri skrásettum vörumerkjum sínum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Björgvin fékk stjörnu 

FRÉTTAMYNDIR AF INNLENDUM VETTVANGI

Morgunblaðið/Eggert

Viðbúnaður 
varaforsetans
vekur athygli

Bandarísk stjórnvöld sýndu þróun mála hér
á landi aukinn áhuga á árinu, og heimsóttu
bæði Mike Pompeo, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, og Mike Pence varaforseti
landið. Í heimsókn Pence til Höfða í
septembermánuði vakti öryggisviðbúnaður-
inn einna mesta athygli, en leyniskyttur
tóku sér stöðu við nærliggjandi hús, auk
þess sem bæði bandarísk og hérlend yfir-
völd lögðu mikla áherslu á að allt færi vel
fram. 

Þessi álft vakti athygli í vor en
hún hafði fest gogginn í áldós.
Álftin dvaldist við Urriðakotsvatn
og var þeim tilmælum beint til
fólks að reyna ekki að fanga
hana sjálft. 

Björgunarleiðangur var gerður
út í upphafi marsmánaðar, en þá
var álftin aðframkomin og hafði
lagst niður til þess að deyja.
Gekk vel að bjarga henni og var
álftin flutt í Húsdýragarðinn, þar
sem dósin var fjarlægð og hug-
að að sárum á goggnum. 

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Álft festi
gogginn 
í áldós
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Íþróttaárið 2019 var viðburðaríkt, en meðal þess markverðasta á árinu var annars vegar að körfuboltastjarnan Jón Arnór Stefánsson lagði landsliðsskóna á hilluna í febrúar eftir að hafa
tryggt Íslandi sigur á Portúgal í sínum hundraðasta landsleik, og hins vegar að Margrét Lára Viðarsdóttir, ein fremsta knattspyrnukona landsins frá upphafi, ákvað að láta gott heita eftir að
hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn í fjórða sinn með Val. Afrek beggja munu fylla metabækur framtíðarinnar, en þess má geta að Jón Arnór varð á sínum tíma Evrópumeistari með Dynamo St.
Pétursborg, auk þess sem hann aðstoðaði KR í vor að landa sjötta Íslandsmeistaratitlinum í röð. Margrét Lára varð á sínum tíma markadrottning á Íslandsmótinu fimm ár í röð, auk þess sem
hún skoraði 79 mörk fyrir íslenska landsliðið. Hún er eina konan á lista UEFA yfir tíu markahæstu leikmenn í öllum keppnum á vegum evrópska knattspyrnusambandsins. 

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Íþróttagoðsagnir setjast í helgan stein 

Hjúkrunarheimilið Reykjalundur var áberandi í fréttum í haust þegar deilur stjórnenda og
starfsfólks vegna ráðninga á tveimur nýjum stjórnendum komust í hámæli. Var meðal annars
boðað til starfsmannafundar um miðjan októbermánuð, en flestir af starfsmönnum Reykja-
lundar ákváðu að hunsa hann í mótmælaskyni.

Morgunblaðið/Eggert

Vandamál Reykjalundar í hámæli

Morgunblaðið/Hari

Veðurstofan sendi frá sér rauða viðvörun í fyrsta sinn í byrjun desember þegar mikið óveður
skall á landinu. Var vetrarstormurinn verstur á Norðvesturlandi og máttu íbúar á Dalvík meðal
annars búa við rafmagnsleysi í nokkra daga, eða allt þar til varðskipið Þór var gert út af örk-
inni til þess að sjá bænum fyrir rafmagni. Sinnti varðskipið þeim skyldum í 140 klukkustundir. 

Morgunblaðið/Eggert

Rauð viðvörun og rafmagnsleysi

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands,
stakk sér til sunds í ágústmánuði með Mar-
glyttunum svonefndu, en þær eru sundhóp-
ur kvenna sem hugðist þreyta boðsund yfir
Ermarsundið mánuði síðar. Var tilgangur
uppátækisins sá að safna styrkjum og áheit-
um til umhverfisverndarsamtakanna Bláa
hersins, sem berst meðal annars gegn plast-
mengun í höfum.

Marglyttunum tókst ætlunarverk sitt svo
með miklum stæl og syntu þá 34 kílómetra
sem liggja á milli Englands og Frakklands á
tæpum sextán klukkustundum. Voru Mar-
glytturnar sex, þær Sigurlaug María Jóns-
dóttir, Sigrún Þ. Geirsdóttir, Halldóra Gyða
Matthíasdóttir Proppé, Birna Bragadóttir,
Þórey Vilhjálmsdóttir og Brynhildur Ólafs-
dóttir, ánægðar að vonum með afrekið.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Stungið sér til
(ermar)sunds
með Marglyttum
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Rétttrúnaðarkirkja Úkraínu
sleit sig frá þeirri rússnesku
í hátíðlegri athöfn í Istanbúl í
janúarmánuði, en kirkjurnar
höfðu verið samtengdar í
margar aldir. 

Patríarkinn af Konst-
antínópel, undirritaði til-
skipun um sjálfstæði úkra-
ínsku kirkjunnar og staðfesti
þar með sjálfstæði hennar.
Ákvörðunin vakti reiði bæði
veraldlegra og andlegra
leiðtoga í Rússlandi en
Rússar hafa gagnrýnt
ákvörðun Úkraínumanna
um að stofna eigin kirkju allt
frá því að hún var tekin árið
2018. 

Murad Sezer/Reuters

Úkraínska
kirkjan
fær 
sjálfstæði

Vígamenn vopnaðir byssum og sprengjuefni réðust á lúxushótel og skrifstofubyggingu í Naí-
róbí, höfuðborg Kenýa, hinn 15. janúar. 21 lést í árásinni sem stóð yfir í um 19 klukkustundir. 

Samtök íslamista frá Sómalíu, Shabab, lýstu yfir ábyrgð sinni og sögðu ástæðuna vera
ákvörðun Trumps Bandaríkjaforseta um að viðurkenna Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels. 

Baz Ratner/Reuters

Ráðist á hótel í Naíróbí
Minnst sjötíu létust í eldsvoða í höfuðborg Bangladess, Dhaka. Talið er að eldsupptök hafi átt
sér stað þegar bíll, sem knúinn var af þjöppuðu jarðgasi sprakk, en bíllinn var á leiðinni í
gegnum markaðshverfi þegar sprengingin varð og barst eldurinn þaðan í fjölda verslana. 

Eldvörnum mun vera ábótavant í landinu og hefur fjöldi látist vegna bruna undanfarin ár.

Mohammad Ponir Hossain/Reuters

70 látast í eldsvoða í Bangladess

Milljónir nemenda um allan heim fóru í
„verkfall“ hinn 15. mars til að krefjast
þess að þjóðarleiðtogar gripu til að-
gerða í loftslagsmálum. Aðgerðirnar

voru skipulagðar í gegnum samfélags-
miðla og náðu til fleiri en 100 landa, þar
á meðal Indlands, Nýja-Sjálands, Suð-

ur-Kóreu og Bandaríkjanna. Lögreglan í
Berlín áætlaði að meira en 20.000 nem-

endur hefðu komið saman þar í mót-
mælum. Aðgerðirnar voru innblásnar af
hinni 16 ára gömlu Gretu Thunberg frá
Svíþjóð en hún vakti heimsathygli þeg-

ar hún neitaði að fara í skólann en fór
þess í stað vikulega til að mótmæla fyrir

framan sænska þingið. Elisabeth Ubbe/The New York Times

Unga fólkið 
mótmælir 

aðgerðaleysi
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Að minnsta kosti 250 létust og um 500 til viðbótar særðust þegar ráðist var á kirkjur og hótel í
Srí Lanka á páskadag. Átta sprengjuárásir voru gerðar og hófust þær við guðsþjónustu í
nokkrum kirkjum áður en ráðist var á hótelin. Stjórnvöld lokuðu stórum hlutum höfuðborgar-
innar Colombo meðan sökudólganna var leitað, en Ríki íslams lýsti yfir ábyrgð.

Adam Dean/The New York Times

Sprengingar á páskadag í Srí Lanka

Ein fjölmennustu mótmæli í sögu
Hong Kong áttu sér stað í júní þeg-
ar fjöldi fólks streymdi út á götur
borgarinnar til þess að mótmæla
fyrirætlunum stjórnvalda um að
setja lög um framsal til meginlands
Kína. Mótmælt var nær daglega í
kjölfarið og voru helstu umferðar-
æðar stundum stíflaðar. Gagnrýn-
endur frumvarpsins höfðu áhyggj-
ur af því að ef framsal yrði leyft
myndu stjórnvöld nota þá heimild
til að senda pólitíska andófsmenn í
sjálfsstjórnarhéraðinu Hong Kong
til að vera dæmdir í Kína. 

Ungir sem aldnir hafa tekið þátt í
mótmælunum sem hafa þróast yfir í
andóf gegn síauknum ítökum
stjórnvalda í Peking yfir málefnum
Hong Kong. 

Lam Yik Fei/The New York Times

Mótmæli í 
Hong Kong

Krónprins Taílands, Maha Vajiralongkorn, tók við krúnu landsins eftir þriggja daga hátíða-
höld, en nærri sjö áratugir voru þá liðnir frá því að faðir hans tók við konungdæminu. Hann
hafði þá verið krónprins frá árinu 1972. Margir af þegnum hans höfðu því aldrei áður séð
konung ríkisins, sem er mikilvægt sameiningartákn, krýndan áður. 

Jorge Silva/Reuters

Prins verður að konungi

Stjórnvöld á Taívan urðu þau fyrstu í Asíu til þess að lögleiða hjónabönd fólks af sama kyni í
maímánuði. Lagasetningunni var fagnað mjög fyrir utan þinghús eyjunnar, en barist hafði
verið fyrir þessum rétti í fjölda áratuga. Eyjan þykir framarlega í heimsálfunni þegar kemur að
réttindum hinsegin fólks og er fjölmenn pride-ganga haldin á ári hverju. 

Tyrone Siu/Reuters

Fyrstu hinsegin hjónaböndin í Asíu
New York-borg hélt upp á sína árlegu Pride-göngu hinn 30. júní, en þá voru liðin 50 ár frá
mótmælunum sem urðu við Stonewall Inn-barinn 1969 eftir að lögreglan hafði gert þar 
rassíu. Þau mótmæli urðu upphafið að réttindabaráttu samkynhneigðra, en fyrsta Pride-
gangan var farin ári síðar. Fögnuðurinn markaði hápunkt Pride-mánaðar í New York. 

Calla Kessler/The New York Times

Hálf öld frá Stonewall-óeirðunum
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Frans páfi afhjúpaði hinn 29.
september styttu á Péturs-

torginu í Róm, sem tileinkuð
var fólki sem flúið hefur
heimili sitt. Styttan sýnir

flóttafólk frá ýmsum tímum
sögunnar, þar á meðal 

Maríu mey og Jósef, en
flóttamannavandinn á

Vesturlöndum hefur magn-
ast upp á síðustu árum, sér í

lagi eftir átökin í Sýrlandi.
Hefur það aftur vakið um-
ræðu víða hvernig eigi að
gera umbætur í málefnum

og móttöku flóttafólks.

Afhjúpaði
styttu fyrir
flóttamenn

Reuters/Vincenzo Pinto/Pool

Þegar mörg hundruð blaðsíðum af
grófum netskilaboðum sem farið
höfðu á milli Ricardo A. Rosselló, rík-
isstjóra Púertó Ríkó, og nánustu sam-
starfsmanna hans var lekið á netið í júlí
hófust þegar í stað mikil mótmæli, þar
sem þess var krafist að Rosselló segði
af sér, ekki bara vegna lekans heldur
einnig vegna spillingar á eyjunni og
bágs efnahagsástands. 

Mótmælin náðu hámarki 22. júlí
þegar nokkur hundruð þúsund mót-
mælenda stífluðu þjóðveg við höfuð-
borgina San Juan. Rosselló sagði af
sér tveimur dögum síðar. Wanda Váz-
quez tók við embætti ríkisstjóra 7.
ágúst en hún er önnur konan til að
gegna því í Púertó Ríkó. Victor J. Blue/The New York Times

Mótmælt
á götum
Púertó
Ríkó

Regnskógarnir á Amazon-svæðinu í Brasilíu urðu illa úti í skógareldum í ár og spruttu upp
miklar áhyggjur af afleiðingum þeirra á umhverfið. Geimferðastofnun Brasilíu sendi frá sér
gervihnattagögn í ágúst sem sýndu mikla aukningu í skógareldum milli ára, en bændur á
svæðinu kveikja oft slíka elda til að gera landareignir sínar tilbúnar fyrir næstu sáningu. 

Victor Moriyama/The New York Times

Regnskógar Brasilíu brenna
Unicef, barnasamtök Sameinuðu þjóðanna, lagði í júlí hornsteininn að fyrstu verksmiðjunni í
Afríku þar sem múrsteinar eru gerðir úr endurunnu plasti. Verksmiðjan er á Fílabeinsströnd-
inni og verða múrsteinarnir notaðir til þess að búa til um 500 nýjar skólastofur fyrir meira en
25.000 nemendur víðsvegar um landið, en nú eru oft um 90 nemendur í einni skólastofu. 

Yagazie Emezi/The New York Times

Skólar úr endurunnu plasti
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Eldar geisuðu í Ástralíu í nóvember og þurfti að bjarga fjölda kóaladýra og veita þeim lækn-
isaðstoð við brunasárum og ofþornun. Gróðureldarnir voru sérstaklega skæðir í Nýju Suður-
Wales, fjölmennasta fylki Ástralíu, og eyðilögðu þeir fjölda heimila. Þá létust að minnsta kosti
fjórir í eldunum í nóvember.

Saeed Khan/AFP via Getty Images

Kóaladýr flýja gróðurelda

Leiðtogafundur Atlantshafs-
bandalagsins var haldinn í
Lundúnum í byrjun desember í
tilefni af 70 ára afmæli banda-
lagsins. Fundurinn snerist fljótt
upp í skeytasendingar milli 
Donalds Trump Bandaríkja-
forseta og annarra leiðtoga
vestrænna ríkja. 

Trump brást reiður við þegar
myndband sýndi nokkra aðra
leiðtoga, þar á meðal Justin
Trudeau, forsætisráðherra
Kanada, Emmanuel Macron
Frakklandsforseta og Boris
Johnson, forsætisráðherra
Bretlands, baktala Trump. 

Al Drago/The New York Times

Ósætti 
meðal
banda-
manna

Sótarar frá 24 löndum komu saman í september í bænum Santa Maria Maggiore á Ítalíu, en
þar fór fram hin árlega alþjóðlega hátíð sótara. Bærinn hefur löngum verið stoltur af því að
vera vagga sótaraiðnarinnar og fagnar því nú með mikilli veislu, þar sem sótarar mæta í full-
um herklæðum, gefa börnum sælgæti og faðma fullorðna með sótugum höndunum. 

Elisabetta Zavoli/The New York Times

Fagnað við vöggu sótaraiðnarinnar

Fellibylurinn Hagibis skall á ströndum Japans í október og barði nágrenni höfuðborgarinnar
Tókýó og norðausturhluta landsins með regni og stormi, þannig að flæddi yfir heimili. Að
minnsta kosti 84 létust vegna fellibylsins, sem var einn sá versti í sögu Japans. Nærri 27.000
björgunarmenn þurftu að aðstoða við að rýma þau svæði sem verst urðu úti í óveðrinu.

Ko Sasaki/The New York Times

Fellibylurinn Hagibis skekur Japan
Í ágúst bárust þau tíðindi að engir drengir hefðu fæðst í nærri því heilan áratug í pólska þorp-
inu Miejsce Odrzanskie, en þar búa 272 manns. Þetta kom í ljós þegar þorpið sendi lið ein-
ungis skipað stúlkum í keppni fyrir unga slökkviliðsmenn. Einungis tólf fæðingar hafa átt sér
stað síðan síðasti drengurinn fæddist, og telja íbúarnir þetta því einungis vera tilviljun.

Kasia Strek/The New York Times

Bara stúlkur sem fæðast
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INNLENDAR SKOPMYNDIR ÁRSINS

Eurovision fór að þessu sinni fram í Ísrael og var raf-pönkhljómsveitin Hatari valin
sem fulltrúi Íslands. Hatari vakti athygli fyrir skrautlega búninga og sviðs-
framkomu og töldu margir líkt og venjulega að nú væri tími Íslands runninn upp.

Morgunblaðið/Þóroddur Bjarnason

Maí
Tólf stig til Hatara

Fyrirlesarinn Alda Karen Hjaltalín fékk á sig gagnrýni í upphafi ársins fyrir um-
mæli sín um hvernig koma mætti í veg fyrir sjálfsvíg. Alda Karen viðurkenndi að
ummælin hefðu verið klaufaleg, en sagðist einnig hafa fengið mikinn stuðning.

Morgunblaðið/Þóroddur Bjarnason

Janúar
Sjálfsfjármögnunin ekki nóg

Kjaraviðræður sigldu í strand og hófst þá hrina skæruverkfalla. Þótti einhverjum
sem Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hefði farið yfir strikið þegar hún
sagðist hlakka til þess að fara í verkföll eftir að viðræðurnar fóru út um þúfur. 

Morgunblaðið/Helgi Sig. 

Mars
Verkföllin ekkert gleðiefni

Íslenska gatnakerfið kemur alltaf misvel undan vetrinum og þótti nokkuð bera á
því að malbik væri holótt og vegir erfiðir eftir veturinn. Kannski er það bara enn
einn vorboðinn eins og lóan að þurfa að gera við höggdeyfana í bílnum?

Morgunblaðið/Ívar

Febrúar
Vorboðinn ljúfi á vegum landsins

WOW Air þurfti að sækja um gjaldþrotaskipti í lok mars, og vildu ýmsir fylla það
skarð sem flugfélagið skildi eftir sig. Þar var þó alls ekki á vísan að róa og því leit-
aði Réttarríkið að traustu vörumerki sem gæti leyst allar ferðaraunir landans. 

Morgunblaðið/Þóroddur Bjarnason

Apríl
Eftirköstin af falli flugfélags

Deilur um þriðja orkupakkann settu mikinn svip á fyrri hluta sumars, og töluðu
þingmenn Miðflokksins vel og lengi um andstöðu sína við málið. Á endanum náð-
ist samkomulag um þinglok þar sem afgreiðslu þess var frestað til hausts.

Morgunblaðið/Ívar

Júní
Refskák í sölum Alþingishússins
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Þróun á íslenskum fasteignamarkaði var nokkuð í fréttum á árinu og var þá eink-
um rætt um vandamál þeirra sem væru að reyna að kaupa sér sína fyrstu fast-
eign, auk þess sem fasteignaverð í Reykjavík var talið í hæstu hæðum. 

Morgunblaðið/Helgi Sig.

Júlí
Fyrsta fasteignin vefst fyrir mörgum

Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, heimsótti Ísland í septembermánuði. Ís-
lensk stjórnvöld lögðu í aðdraganda fundarins áherslu á að þar yrðu einkum
rædd efnahags- og viðskiptamál, en ekki varnarmál. Pence virtist á öðru máli. 

Morgunblaðið/Ívar

September
Varaforseti Bandaríkjanna heimsækir landið

Samherjamálið svonefnda kom upp í nóvember þegar Kveikur, fréttaþáttur RÚV,
birti í löngu máli uppljóstranir sínar um meintar misgjörðir Samherja í Namibíu.
Málið vakti athygli, enda þóttu ýmsir angar þess allt að því reyfarakenndir. 

Morgunblaðið/Ívar

Nóvember
Reyfarakennt Samherjamál í sjónvarpinu

Vaxandi umferðarþungi, þrengingar á götum og borgarlínan voru sívinsæl um-
ræðuefni þeirra sem hafa áhuga á skipulagsmálum í ár. Ýmsar breytingar á gam-
algrónum götum í miðbænum þóttu nokkuð ruglingslegar að mati sumra. 

Morgunblaðið/Helgi Sig. 

Ágúst
Umferðarmál í Reykjavík

Það er góð skemmtun að horfa á bíómyndir oftast nær, jafnvel þegar þær eru
stundum átakanlegar. En hvort sem um er að ræða hina frábæru mynd 12 Years A
Slave frá 2013 eða 12 Years a Sleif, hafa þessar kindur vonandi skemmt sér vel.

Morgunblaðið/Þóroddur Bjarnason

Október
Átakanlegar raunir sleifarinnar

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, lagði fram frumvarp í des-
ember, sem fól í sér ríkisaðstoð til einkarekinna fjölmiðla til að bæta úr bágborinni
stöðu þeirra. Einhverjir töldu þó vanta umræðu um stöðu RÚV á fjölmiðlamarkaði.

Morgunblaðið/Helgi Sig.

Desember
Fjölmiðlar í frelsandi faðm ríkisins
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Það gerðist ævinlega þegar ég síst átti von á því.
Skyndilega varð ég að finna mér afvikið horn
þar sem ég gat brotnað saman og grátið.

Eitt sinn var ég á tökustað fyrir kvikmynd
sem ég var að vinna að. Við vorum að taka söng-
atriði og það var mikil orka í flytjendunum. Allir
voru hamingjusamir og í skapi til að fagna. Ég
var umkringd stórum hópi fólks en þó leið mér
eins og ég væri týnd og alein. Ég hljóp í hjól-
hýsið mitt, læsti mig inni á baði og fór að gráta.

Ég hef leikið margar persónur á ferli mínum
sem Bollywood-leikkona, allt frá kátum partí-
stúlkum til fagurra drottninga og syrgjandi
ekkna. En hlutverkið sem breytti mér mest
þurfti ég að taka að mér í lífinu sjálfu – sem per-
sóna í baráttu við þunglyndi. Það var mikilvægt
fyrsta skref í átt að bata að geta greint ástand
mitt.

Ég byrjaði að finna fyrir einkennum 2014.
Það var um miðjan febrúar og það hafði liðið yf-
ir mig eftir langan vinnudag. Næsta morgun
vaknaði ég með tómleikatilfinningu í maganum
og langaði helst til að gráta.

Á pappírnum hefði þetta átt að vera frábær
tími í lífi mínu – ég hafði nýlokið við að leika í
fjórum af mínum eftirminnilegustu myndum,
fjölskyldan veitti mér mikinn stuðning og ég var
byrjuð að fara út með manninum, sem átti eftir
að verða eiginmaður minn. Ég hafði enga
ástæðu til að líða eins og mér gerði. En þannig
leið mér samt.

Ég var öllum stundum uppgefin og sorg-

mædd. Ef einhver spilaði glaðlegt lag til að
kæta mig leið mér aðeins verr. Á hverjum degi
var það eins og gríðarlegt fyrirtæki að fara fram
úr. Allt sem ég vildi gera var að sofa. Þegar ég
svaf þurfti ég ekki að takast á við veruleikann.

Mánuðum saman bar ég þjáningu mína í
hljóði og vissi ekki hvað komið hafði yfir mig.
Ég hafði ekki hugmynd um að fjöldi fólks um
allan heim – rúmlega 300 milljónir samkvæmt
Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) – þyrfti
að takast á við sama vanda.

Þá komu foreldrar mínir að heimsækja mig
til Múmbaí. Meðan á heimsókninni stóð lét ég
eins og allt léki í lyndi. En þegar þau voru að
pakka niður í töskur sínar áður en þau héldu út
á flugvöll brotnaði ég grátandi saman.

Móðir mín horfði á mig og spurði: „Hvað er
að?“ En ég átti ekkert svar. Hún spurði mig
hvort eitthvað bjátaði á í vinnunni. Hún spurði
hvort eitthvað væri í ólagi milli mín og kærasta
míns. Ég gat bara hrist höfuðið. Hún tók sér
augnablik til umhugsunar og sagði svo: 
„Deepika, ég held að þú þurfir aðstoð sérfræð-
ings.“

Greining geðlæknisins var klínískt þunglyndi.
Ég var orðin svo örvæntingarfull að læknirinn
hafði ekki fyrr sagt, „Þetta hrjáir þig,“ en ég
fann fyrir miklum létti. Loks skildi einhver hvað
ég var að ganga í gegnum. Að vita ekki hvað var
að gerast hafði verið erfiðast viðureignar. Um
leið og greiningin lá fyrir hófst batinn. 

Eitt af því besta, sem ég gerði fyrir sjálfa
mig, var að sætta mig við ástand mitt. Ég barð-
ist ekki gegn því. Læknirinn lét mig fá lyfseðil
fyrir lyfjum og mælti með lífsstílsbreytingum,
svefn fengi forgang, heilbrigðu mataræði og nú-
vitund. Þetta ferli gerði mig mun meðvitaðri um
hver ég er.

Eftir því sem mér batnaði fór ég að leiða hug-
ann að reynslu minni. Hvers vegna vissi ég ekk-
ert um þennan sjúkdóm? Hvers vegna hafði
enginn – fyrir utan móður mína – áttað sig á
merkjunum? Og hvers vegna hafði ég verið
svona treg til að færa tilfinningar mínar í orð?
Þessar spurningar leiddu mig að þeirri ákvörð-
un að segja opinberlega frá ástandi mínu. Þótt
aðeins ein manneskja, sem glímir við geðheil-
brigðisvanda, læsi um mitt tilfelli og fyndist hún
ekki standa ein uppi, væri það nóg.

Liðið mitt og ég ákváðum að gera það þannig
að við næðum til sem flestra á Indlandi og fara í
viðtal við blaðið Hindustan Times og koma síðan
fram hjá sjónvarpsstöð sem næst um allt land.
Það var 2015.

Ég hugsaði ekki um afleiðingarnar – hvort
þetta gæti orðið til þess að ég missti hlutverk
eða fyrirtæki myndu rifta samningum um aug-
lýsingar á vörum. Ég vildi bara vera heiðarleg
og deila sögu minni. Vitaskuld var ég svolítið
kvíðin. Nokkrir höfðu velt fyrir sér hvort þetta
væri bragð til að ná í athygli. Sumir létu að því
liggja að ég væri á mála hjá lyfjafyrirtæki til að
tala um sjúkdóminn. En áhrifin sem ég hafði á
fólk sem heyrði sögu mína voru það sem skipti
mestu máli. 

Svo vel vildi til að ég fékk mikinn stuðning.
Margir skildu það sem ég hafði þurft að ganga í
gegnum.

Hvar sem ég fór – hvort sem það var við-
burður, tökustaður eða heilsuræktin – vildi fólk
deila geðheilbrigðisvanda sínum með mér. Það
var eins og þetta leyndarmál hefði verið falið
aftast í sameiginlegum skáp og nú væri það loks
komið fram í dagsljósið.

Eftir því sem fleiri leituðu til mín áttaði ég
mig betur á því að verki mínu væri ekki lokið.

Mér fannst ég þurfa að gera svo miklu meira.
Því setti ég á fót Live Love Laugh-stofnunina.

Bannhelgi hvílir yfir geðheilbrigðismálum á
Indlandi, jafn vel þótt skórinn kreppi víða.
Næstum 57 milljónir manna um landið allt
glíma við þunglyndi, samkvæmt mati í skýrslu
WHO frá 2017. Í könnun, sem indversk stjórn-
völd létu gera 2016, kom fram að 85% manna
með geðheilbrigðisvandamál fá ekki viðunandi
meðferð við þeim. Það er mikið áhyggjuefni í
landi þar sem íbúar eru 1,3 milljarðar, skortur
er á sérfræðingum í geðheilbrigðismálum og
tíðni sjálfsvíga er með því hæsta sem gerist í
heiminum.

Undanfarin fjögur ár hefur Live Love
Laugh-stofnunin unnið að því að auka vitund og
draga úr fordómum tengdum geðsjúkdómum á
Indlandi. Við höfum farið í herferðir, gert átak í
skólum, snúið bökum saman við lækna og ráðist
í sérstakt geðverndarverkefni í sveitum lands-
ins.

Meginmarkmið okkar er að minna fólk á að
það eigi möguleika á betra lífi. Þess vegna
nefndum við stofnunina „Live Love Laugh“
(„Lifið elskið hlæið“) – starfið snýst jafn mikið
um tilfinningar fólks og læknisfræðilegu hliðina
á að veita meðferð við sjúkdómum þess. Við er-
um staðráðin í að veita þeim, sem hrjáðir eru af
geðsjúkdómum, von og stór þáttur í því er að
kenna fólki að vera betra við sjálft sig.

Við þurfum meira en nokkru sinni að minna
okkur á að við megum vera brothætt, mannleg
og viðkvæm – við sjálf. Bati snýst um að finna
tilfinningu fyrir jafnvægi. Hvað mig varðar held
ég að mér hafi loks tekist að finna frið og þæg-
indi inni í mér. Ég umgengst fólk, sem er
heiðarlegt gagnvart mér, og hugsa um sjálfa
mig án þess að finna til sektarkenndar.

Ekki líður sá dagur að ég hafi ekki áhyggjur
af því að fá bakslag. Nú veit ég þó að barátta
mín hefur veitt mér dýpra samband við huga
minn og líkama. Ef ég þarf einhvern tímann aft-
ur að glíma við þunglyndi veit ég að ég verð
nógu sterk til að takast á við það.

© 2019 The New York Times Syndicate og Deepika
Padukone. Á vegum The New York Times Licensing
Group.

Deepika Padukone á rauða dreglinum í 72. kvikmyndahátíðinni í Cannes fyrir sýningu á kvikmyndinni „Rocket Man“ í maí.
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Deepika Padukone talar á viðburði hjá Live Love Laugh. 

Chandan Khanna/Agence France-Presse Getty Images

Indverska leikkonan Deepika Padukone
um hvers vegna hún ákvað að kljást 
við þunglyndi fyrir opnum tjöldum
Indverska leikkonan Deepika Padukone var greind með þunglyndi árið 2014. Nú er hún staðráðin í að draga
úr áfellisdóminum, sem fylgir geðrænum sjúkdómum á Indlandi.

DEEPIKA PADUKONE
er Bollywood-leikkona og stofnandi Live Love
Laugh-stofnunarinnar.

Nú veit ég þó að barátta mín hefur veitt
mér dýpra samband við huga minn og
líkama. Ef ég þarf einhvern tímann aftur

að glíma við þunglyndi veit ég að ég verð nógu
sterk til að takast á við það.

SJÓNARHORN

’’



Framleitt af Góu

Ljúffengt
með Lindu



Með leyfi listamannsins og Lehmann Maupin, New York, Hong Kong and Seúl

„Eldur (Bandaríki „Ameríkanna“)2“
„Fire (United States of the Americas)2“ (2019)

Fyrr á þessu ári gerði ég stórt verk með nafninu „Eldur (Bandaríki „Ameríkanna“)2“ („Fire
(United States of the Americas)2.“) Gegnheilum kolabútum er raðað saman þannig að þeir
mynda meginland Bandaríkjanna og standa út úr vegg með handteiknuðum táknrænum, reyk-
kenndum merkingum sem tákna land sem brennur, fellur, hrasar. Í verkinu er lögun Mexíkó
komið fyrir að nýju á kortinu, reiknað upp á nýtt og endurhugsað þannig að það verður svo
gríðarlega stórt að frelsandi, draugkennd nálægð landsins byrjar að leysast upp í alheiminum
og gnæfa foldgná yfir Bandaríkjunum.

Sviðin myndin fær áhorfendur til að velta fyrir sér og setja fram spurningar um félagslega
sögu Bandaríkja Ameríku. Aðeins hér í Bandaríkjunum erum við vön að nota hugtakið „Am-
eríka“ í eintölu. Annars staðar á vesturhveli jarðar er venja að nota orðið í fleirtölu, Ameríkurnar
„the Americas“.

Allt frá 19. öld þegar Bandaríkin réðust inn í Mexíkó og bjuggu til sáttmála þar sem þau slógu

eign sinni á rúman helming landsvæðis Mexíkó hafa Bandaríkin ítrekað stutt valdarán um alla
Rómönsku Ameríku. Þau hafa vígvætt hópa á hægri vængnum; haft afskipti af kosningum,
borgarastyrjöldum og byltingum; og hleypt af stað styrjöldum, fjöldamorðum og ofbeldi
glæpagengja, sem hefur skilið eftir sig djúp ör og neytt fátækt fólk og fólk í háska til að flytja
norður á bóginn og leita hælis. Á fjórða áratug 20. aldar hleypti Herbert Hoover Bandaríkja-
forseti af stokkunum stórtækri brottvísunaráætlun. 1,8 milljón Mexíkana var vísað brott frá
Bandaríkjunum. Um 60% þeirra voru löglegir borgarar. Mörgum Bandaríkjamönnum er með
öllu ókunnugt um slíka kafla úr bandarískri sögu. Sérstöðuminnisleysið mótar og ýtir með út-
smognum hætti undir hatursfulla afstöðu gegn innflytjendum og fólki frá Rómönsku-Ameríku í
þessu landi og nær allt frá fjöldamorðinu í El Paso í ágúst til veiða, innilokunar og sundrunar
farandfjölskyldna. Ég hvet alla sem vilja skilja hvernig þetta gerðist til að horfa á heimildar-
myndina „Harvest of Empire“ frá 2012 (byggð á samnefndri bók Juan González) þannig að við
munum sameiginlega að beint samband er á milli íhlutunar Bandaríkjanna í Rómönsku-
Ameríku og óréttlætisins í innflytjendakerfinu í á okkar tímum. Þau eru hér því að við vorum þar.

©2019 The New York Times Syndicate. Á vegum The New York Times Licensing Group. 

Teresita Fernández
Teresita Fernández er listamaður á MacArthur styrk. Í verkum sínum endurhugsar hún tengsl landslags við nýlendustefnu, sögu, ofbeldi og vald. 
Yfirlitssýningin „Teresita Fernández: Elemental“ stendur yfir í Pérez-listasafninu í Miami til 9. febrúar 2020.

Eldur (Fire (United States of the Americas)2) (2018-19) eftir Teresitu Fernández. 
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2019 með augum
fimm listamanna

Tímamót leituðu til fimm listamanna og báðu þá að velja eitt af sínum eigin verk-
um og lýsa með hvaða hætti það væri táknrænt fyrir eða endurspeglaði árið 2019.

© 2019 The New York Times

ÁRIÐ ENDURSPEGLAÐ Í LIST
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„ParaPivot“ (2019)

Þetta ár var fjallað um lendinguna á tunglinu fyrir 50 árum í ýmsum sýningum um allan
heim. Ég tók þátt í nokkrum þeirra og hef glaðst yfir að geta undirstrikað þetta afrek
mannkyns. En eftir því sem ég hugsa meira um málið virðist lendingin á tunglinu ekki
hafa staðið undir væntingum almennings. Spurningarnar, sem þá brunnu á okkur, gera
það enn þann dag í dag: Hver er veruleikinn? Er líf á öðrum plánetum? Getur maðurinn
búið í öðrum heimi?

Frá því ég var barn hefur New York verið staður drauma minna og langana. Ég ólst upp
við kommúnískt stjórnarfar til átta ára aldurs. Það var mjög sérstakt fyrir mig að sjá inn-

setningu mína, „ParaPivot“, á þaki Metropolitan-listasafnsins á þessu ári með íkoníska
sýn þar sem háhýsi New York bar við himin að baki.

En nú kallar þetta útsýni einnig fram tilfinningu nostalgíu. Frá þaki hússins eru skýja-
kljúfarnir í kring eins og tjöld í leikhúsi og virðast styðja við heima „ParaPivot“ líkt og
hverjum steini væri tyllt varlega ofan á turn. Við það verður til stórkostleg og örlítið kvíða-
vekjandi blekking um óstöðugleika, bergmál af því hvernig þessar byggingar og hinar
gríðarlegu upphæðir peninga að baki halda efnahagslífi heimsins gangandi með ótrygg-
um hætti.

Rétt eins og með lendinguna á tunglinu fyrir 50 árum horfi ég aftur til væntinga æsku
minnar til hins vestræna heims og finnst að við eigum enn eftir að bæta okkur verulega.

Með leyfi listamannsins; 303 Gallery, New York; König Galerie, Berlín/London; og Kamel Mennour, París/London. Metropolitan-listasafnið, ljósmynd eftir Hyla Skopitz.

Alicja Kwade
(Alicja Kwade fæddist í Póllandi 1979 og starfar í Berlín. Verk hennar má sjá á einkasýningum í Dallas Contemporary
og List-sjónlistasafninu við M.I.T. í Cambridge í Massachusetts.)

ParaPivot (hluti af verki, 2019) eftir Alicju Kwade
í  Metropolitan-safninu í New York. 

Sími 555 2992 og 698 7999

• Við hárlosi
• Mýkir liðina
• Betri næringar-

upptaka

Náttúruolía sem hundar elska

Við höfum notað Dog Nikita hundaolíu fyrir hundana
okkar í 3 ár og við erum ekkert á því að hætta.
Feldurinn á þeim er mjúkur, fallegur og hárlosið á
þeim gengur fyrr yfir. Þófarnir eru mjúkir og sléttir
en ekki harðir og grófir eins og þeir verða oft.Við
mælum með Dog Nikita hundaolíu.

Páll Ingi Haraldsson
EldurÍs hundar

Við mælum með Dog NIKITA hundaolíuu

NIKITA hundaolía - Selaolía fyrir hunda

• Gott við exemi
• Betri og sterkari

fætur
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Með leyfi Patty Chang

Patty Chang
Patty Chang er listamaður og vinnur við gjörninga, myndskeið, skriftir og
innsetningar. Hún býr í Los Angeles.

„Mjólkurskuld“
(„Milk Debt“ (2019))

Sumarið 2018 fann ég fyrir yfirþyrmandi kvíðatilfinningu vegna loftslagsbreytinga og nú-
verandi stöðu mála í Bandaríkjunum. Ég ákvað að gera lista yfir allt sem ég óttaðist á þeirri
stundu. Það var léttir að komast að því að ótti minn var að einhverju leyti órökréttur en það var
jafn mikið áhyggjuefni að vita að afdrifaríkir hlutir voru þess eðlis að ég gæti engin áhrif haft.

Síðan í febrúar 2019 hef ég unnið að „Mjólkurskuld“, vídeóverkefni í mörgum hlutum um
konur, sem dæla brjóstamjólk á meðan þær telja upp það sem þær óttast. Fram að þessu hef
ég safnað saman ótta kvenna í Los Angeles og Hong Kong. Eftir því sem verkinu vindur fram
vonast ég til að vinna á fleiri stöðum, þar á meðal nærri landamærum Bandaríkjanna að
Mexíkó.

Heitið á verkinu vísar til þeirrar hugmyndar í kínverskum búddisma að börn séu ævilangt
skuldbundin mæðrum sínum fyrir móðurmjólkina. Brjóstamjólkin verður til þegar líkaminn
byrjar að framleiða hríðahormón og mjólkurhormón. Hríðahormón verður einnig til þegar
maður verður ástfanginn. Mjólkurskuld er fyrirkomulag, sem bindur okkur við sögu okkar og
jörðina. Hún er ógreiðanleg skuld.

Þetta eru þrjár myndskeiðsstillur úr hluta úr „Mjólkurskuld“ sem teknar voru í Hong Kong 9.
júní. Þann dag fór hátt í milljón íbúa í friðsama göngu til að mótmæla tilskipun um brotamenn
á flótta, sem hefði lögleitt framsal til Kína. Gjörningurinn er sem athöfn þar sem flytjandinn
veitir í gegnum sig ótta annarra í ræðu á almannafæri og breytir honum þannig úr því að vera
einstaklingsbundinn í að verða sameiginlegur.

Á tímum sem fólk er í uppnámi vegna loftslagsbreytinga, stefnu stjórnvalda og skorts á bol-
magni er lífsnauðsynlegt að tengja við aðra, vera opinn og sýna hluttekningu og finna leiðir til
að sjá merkingu í heiminum.

Mjólkurskuld
(2019) eftir
Patty Chang. 

„Neðanjarðarlestin í London: Brixton-stöðin og starfsfólk Viktoríulínunnar“ 
(„London Underground: Brixton Station and Victoria Line Staff “ (2019))

Gregg Bordowitz prófessor, sem eitt sinn kenndi mér, var vanur að spyrja:
„Hver er pólitíkin í herberginu, sem þú ert í núna?“ Fyrir honum vakti að við
gerðum okkur grein fyrir því hvernig við semjum okkur að samböndum og
valdastrúktúr í daglegum samskiptum okkar.

Mitt ferli snýst um að sitja með einhverjum, sem ég iðulega þekki ekki
mjög vel, í nokkrar klukkustundir á meðan ég mála mynd af viðkomandi per-
sónu. Þeir sem sitja fyrir fylgjast með og spjalla við mig á meðan ég mála og
þeir eru fyrstu vitnin að sköpun verksins. (Stundum horfa þeir á bíómyndir á
fartölvunni minni eða sofna). Ég reyni að gera persónu þeirra verðug skil,
jafnvel þannig að myndin líkist þeim. Yfirleitt eru þessar stundir skemmti-
legar, en stundum kvikna erfiðar pólitískar samræður. Þetta eru stundir þar
sem bæði eru berskjölduð.

Síðasta vetur fékk ég það verkefni hjá stofnuninni Art on the Underground
í London að gera verk á staðnum í Brixton-neðanjarðarstöðinni þar sem ég
að lokum málaði 15 starfsmenn Viktoríu-línunnar. Þar á meðal var ræst-
ingafólk og lestarstjórar. Allir, sem sátu fyrir sögðu mér á endanum afstöðu
sína til brexit hvort sem það var upphátt eða ekki.

Jafnvel þótt þú sért ósammála skoðunum fólks getur þú fundið til hlut-
tekningar vegna þess að þú finnur fyrir óþægindum þess eða kvíða. Ef þau
roðna eða hnykla brýrnar gætir þú greint viðkvæmni í líkamstjáningu þeirra
og skynjað hvað brexit gæti þýtt fyrir þau.

Á meðan við spjöllum og ég blanda saman olíulitum til að ná litarafti þess
sem situr fyrir er eins og ég og fyrirsætan séum að stilla af tengslin á milli
okkar, hversu opin við eigum að leyfa okkur að vera. Málverkið verður heim-
ild um trúnaðinn, sem er skjalfestur með þessari hægfara, uppsöfnuðu
skráningu tímans.

Því fylgir hreinskilni að sýna öðrum nærgætni. Stjórnmál fara venjulega
fram á stóru plani samfélagsstofnana líkt og Bandaríkin og Bretland hafa
gengið í gegnum svipaðan pólitískan veruleika undanfarið ár. En pólitík á sér
einnig stað í því hvernig við veitum skoðunum annarra athygli, af næmi og
þolinmæði, þessi prívataugnablik þegar aðeins er maður á mann.

Aliza Nisenbaum
Aliza Nisenbaum gerir portrett af óskráðum innflytjendum frá
Rómönsku Ameríku og fólki úr öðrum afmörkuðum 
samfélögum með því að nota athyglina sem fylgir því að mála
með því að fylgjast með til að marka þá sem eru félagslega
ómarkaðir í samfélaginu.

„Ferðamenn, Abyssínska baptistakirkjan“ 
(„Tourists, Abyssinian Baptist Church“ (2019))

Ég geng á meðal drauga þegar ég er í Harlem. Ég hef þekkt hverfið frá því
ég var barn. Ef talin er með sú staðreynd að móðir mín og faðir kynntust þar
hefur borgarhlutinn alltaf verið hluti af lífi mínu. Hverfið Harlem líkist hins veg-
ar minna og minna sjálfu sér, eða sjálfu sér eins og ég hef þekkt það alla
þessa áratugi.

Breytingar eru vitaskuld óhjákvæmilegar. En hvað þýða breytingar þegar
Harlem er í vaxandi mæli farið að missa hluta af sýnilegri og mikilvægri sögu
sinni? Og hvað þýða þessar breytingar fyrir rótgróna íbúa Harlem?

Þegar ég byrjaði að taka myndir í Harlem á áttunda áratugnum voru þrótt-
miklir söfnuðir í voldugum kirkjum hverfisins. Bekkirnir voru fullir og úr pre-
dikunarstólunum heyrðust lofgjarðir staðfestingar og andlegrar næringar. Nú
eru þessar byggingar, oft umsetnar ferðamönnum, að tæmast um leið og
söfnuðirnir skreppa saman eða þær eru einfaldlega orðnar of dýrar í viðhaldi.
Klerkar og sóknarnefndir taka þann kostinn að selja þessar kirkjur verktök-
um, sem síðan rífa þær niður án tilstands eða viðhafnar og reisa enn einn
íbúðaturninn – stundum er komið til móts við söfnuðinn með athvarfi í nýju
byggingunni með eigin inngangi.

Þegar árið 2019 er á enda og hillir undir annan áratug vaknar sú spurning
hvað muni verða um Harlem og önnur slík hverfi í Bandaríkjunum, svartar og
brúnar borgir, sem glíma við kosti og ógnir áframhaldandi innstreymis al-
þjóðlegs fjármagns og óheftra framkvæmda. Munu slík samfélög geta við-
haldið fjölbreyttu félagslegu og menningarlegu lífi í anda langlífrar arfleifðar
sinnar? Eða munu þessir borgarhlutar láta undan fyrir deyfandi einsleitni,
sem er knúinn sölumennsku þar sem fortíðin þjónar aðeins því hlutverki að
vera nostalgískt markaðstæki?

Dawoud Bey

Dawoud Bey er styrkþegi hjá MacArthur-stofnuninni og ljós-
myndari og býr nú í Chicago. Undanfarið hefur hann í verkum
sínum einbeitt sér að því að endurímynda sér afrísk-ameríska
sögu í ljósi samtímans. Yfirlitssýning yfir 40 ára feril hans verður
opnuð í Nútímalistasafninu í San Francisco í febrúar 2020 og
verður í kjölfarið sett upp í Atlanta og New York.
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Með leyfi listamannsins og Art on the Underground, London; Anton Kern Gallery, New York; Mary Mary, Glasgow. Höfundarréttur 2019 Aliza Nisenbaum

Neðanjarðarlestin í 
London: Brixton-stöðin
og starfsfólk Viktoríu-
línunnar (2019) eftir 
Alizu Nisenbaum. 

Með leyfi listamannsins. Höfundarrétur 2019 eftir Dawoud Bey.

Ferðamenn, Abyssínska
baptistakirkjan eftir
Dawoud Bey.
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Áður en leiðtogafundurinn The New Work
Summit, um framtíðina á vinnumarkaði með
áherslu á tækifærin og hætturnar við breyting-
arnar í ýmsum greinum iðnaðar samfara inn-
reið gervigreindar, var haldinn í febrúar 2019
bað The New York Times þátttakendur í hon-
um að svara spurningum að þeirra vali um
tækni. Svörin hafa verið yfirfarin og stytt.

Hvað er mikilvægasta skrefið sem
tæknigeirinn getur tekið til að skapa
traust gagnvart gervigreind?

Ashton B. Carter
stjórnandi Belfer-stofnunarinnar um vísindi
og alþjóðamál í Kennedy-skólanum við Har-
vard-háskóla og 25. varnarmálaráðherra
Bandaríkjanna.

Árið 2013 þegar ég var næstæðsti ráðamaður
í varnarmálaráðuneytinu gaf ég út stefnumark-
andi tilskipun um sjálfstýrð vopn, sem enn er í
gildi. Bandaríkin taka sín gildi með inn á víg-
völlinn og í tilskipuninni segir að maður þurfi að
taka þátt í og bera ábyrgð á ákvörðunum þar
sem leiðsagnar gervigreindartækni nýtur við
um beitingu banvænna vopna. Sami siðferðis-
legi áttavitinn ætti að ráða beitingu gervi-
greindar í viðskiptum þegar kemur að mati á
greiðslugetu, fangelsisdómum og persónu-
vernd. Ábyrgð krefst gagnsæis. Eftir ævistarf í
þróun tækni tel ég að gagnsæi í þágu ábyrgðar
eigi að vera tæknilegt skilyrði við smíði
gervigreindaralgríms.

Rana el Kaliouby
meðstofnandi og framkvæmdastjóri 
Affectiva.

Í dag er gervigreind blind á fólk. Vitaskuld
sér hún okkur, en hún gerir sér enga grein fyrir
hvernig okkur líður. Og þegar við eigum sam-
skipti við tæknina hverfa öll blæbrigði og gnótt
tilfinninga okkar inn í netgeiminn. Það er gríð-
arleg hindrun þegar kemur að því að búa til
traust og efla samskipti — ekki bara milli fólks
og gervigreindar, heldur einnig við annað fólk.
Hvernig getum við treyst tækni, sem sviptir
okkur því sem gerir okkur að mönnum.

Danika Laszuk
forstjóri Betaworks Camp.

Tæknisamfélagið þarf að fara að taka sið-
ferðishliðina á því sem það býr til alvarlegar.
Vöxturinn í gervigreind og 5G-tækni mun til
dæmis fara að geta af sér nýja markaði og jafn-
vel heilu iðngreinarnar þegar þróun þeirra
verður lengra komin. Ný veftækni eins og
bálkakeðjan býr yfir möguleikanum á að búa til
lýðræðislegra og öruggara net þar sem not-
endur hafa meiri stjórn og ábyrgð er dreift af
meiri jöfnuði.

Uppgangurinn undanfarið í gervimiðlum og
blandveruleikatólum (veruleikaauðgun) er
bæði spennandi og tilefni til að taka skref aftur-

ábak. Í gegnum stafrænt gerð Instagram-líkön
eins og Lil Miquela, grípandi veröld Fortnite og
normalíseringu þess að fólk eigi reglulega í
skiptum við ómennsk verkfæri á borð við Alexu
hefur orðið til gerviveruleiki þar sem mannleg
reynsla er mögnuð, aukin og ögrað með sam-
skiptum okkar við greindar vélar.

Tristan Harris
meðstofnandi og framkvæmdastjóri Center
for Humane Technology.

Langmikilvægasta leiðin til að byggja traust
gagnvart gervigreind er að samræma við-
skiptalíkönin vistháttum þeirra, sem hagsmuni
eiga, og með því að tryggja að þeir starfi þannig
að þeir geri ráð fyrir mögulegri áhættu og
skaða í ákvörðunum sínum. Í tækniframtíðar-
sýn manna eru þau mistök iðulega gerð að
ímynda sér góðkynja gervigreind, sem með dul-
arfullum hætti stekkur út úr tilraunastofunni til
að leysa vandamál okkar á meðan horft er fram
hjá því hvernig viðskiptalíkön fyrirtækjanna,
sem nota gervigreindartæknina, eru í viðjum
slæmra hvata. Ef neikvæð áhrif Facebook und-
anfarið ár hafa kennt okkur eitthvað er það að
við ættum aldrei að vanmeta skaðann af við-
skiptalíkönum á villigötum.

Dov Seidman
stofnandi og framkvæmdastjóri LRN.

Viðfangið í viðskiptum er ekki lengur bara
viðskipti. Viðfangið í viðskiptum er nú sam-
félagið. Heimurinn er samtengdur og við getum
ekki lengur verið hlutlaus í afstöðu okkar. Þess
vegna er óhjákvæmilegt að taka ábyrgð á því
sem tæknin gerir mögulegt og hvernig hún er
notuð. Það mun þurfa meira en hugbúnað til að
endurvekja traust.

Við þurfum að móta „siðprýðiforrit“ með for-
ustu sem hefur að leiðarljósi okkar helstu sam-
eiginlegu gildi og tryggir að tæknin standi und-
ir sínum fyrirheitum; að auka færni okkar,
auðga líf, færa okkur saman í raun og gera
heiminn opnari og jafnari. Það þýðir að sjá ekki
bara „notendur“ og „smelli“ heldur raunveru-
legt fólk, sem á skilið sannleikann og hægt er að
treysta til að taka sínar eigin upplýstu ákvarð-
anir.

Meredith Whittaker
meðstofnandi og meðstjórnandi AI 
Now Institute.

Það er erfitt að treysta því sem þú getur
hvorki séð né sannreynt. Gervitæknin er ekki
sýnileg þorra okkar, falin bak við fyrir-
tækjaleynd og samofin bakvinnslu, dulin fólk-
inu, sem hún hefur mest áhrif á. Svona er þetta
jafnvel þótt gervigreindarkerfi fáist í auknum
mæli við að taka félagslega mikilvægar ákvarð-
anir á borð við hver er ráðinn, hver fær að
ganga laus gegn greiðslu, til þess í hvaða skóla
barnið þitt fær að ganga. Við þurfum nauðsyn-
lega á leiðum að halda til að hægt sé að kalla

gervigreind og þá sem græða á þróun hennar til
ábyrgðar gagnvart almenningi. Þar með ætti að
telja ytri endurskoðun og próf, sem myndu
tryggja að gervigreindarfyrirtæki væru háð
eftirliti og vottun fyrir opnum tjöldum hvað
varðar innviði og vinnubrögð.

Það þyrfti líka að tengja nærsamfélög til að
tryggja að þeir, sem eru í mestri hættu á að
skaðast hafi eitthvað um það að segja hvenær,
hvernig eða hvort ætti að nota slík kerfi. Á með-
an verið er að reisa þessa hornsteina trausts
þarf að eiga sér stað samstarf í tæknisamfélag-
inu, það er of mikið í húfi til að reiða sig á þátt-
töku af fúsum og frjálsum vilja. Regluverk mun
nánast örugglega verða nauðsynlegt þar sem
þörf verður á grundvallarbreytingum á
hugsuninni „hleypa af stokkunum, endurtaka,
hagnast“ sem nú er viðtekin í greininni.

Deep Nishar
meðeigandi og í yfirstjórn SoftBank Vision
Fund.

Gervigreindarkerfi eiga að vera mannkyni
stoð og stytta, ekki að ógna því — gera okkur
kleift að losa okkur undan íþyngjandi verk-
efnum þannig að við getum sinnt verkum sem
skipta meira máli. Greindarkerfi eru þegar far-
in að liðsinna okkur við að finna ný umhverfis-
væn efni, aðstoða lækna við ákvarðanir um
meðferð, gera framleiðsluferli skilvirkara í
verksmiðjum og hraða lyfjaþróun. Viðhorf okk-
ar ætti að mótast af bjartsýni, ekki ótta.
Sara Menker
stofnandi og framkvæmdastjóri Gro 
Intelligence.

Aðeins er hægt að koma á trausti ef fyrir
hendi er gagnsæi og ábyrgð. Tæknisamfélagið
þarf að koma saman og búa til ramma, sem
leyfir gagnsæi um leið og hugverkarétturinn er
virtur og færni forritanna til að læra, þróast og
taka stöðugum breytingum. Gagnsæi er fyrsta
skrefið til ábyrgðar og ábyrgð er lykilatriði,
sérstaklega þegar kemur að sviðum eins og
heilbrigðismálum, mat og menntun þar sem
gervigreind getur valdið grundvallarbreyting-
um.

Adena Friedman
forseti og framkvæmdastjóri NASDAQ.

Eins og sagt er þá er traust áunnið og fæst
ekki gefins. Reynsla okkar á mörkuðum hefur
sýnt að gagnsæi er einn af lyklunum að trausti.
Til að skapa traust þurfa þeir, sem nota gervi-
greind til að búa til nýja færni, að taka til at-
hugunar hversu miklu á að deila — með við-
skiptavinum sínum og öðrum hlutaðeigandi —
um það sem fer í forritin, innra gangverk og
það sem kemur út úr vélrænum námstólum
þeirra. Markmiðið til að ávinna traust ætti að
vera að svipta dularhjúpnum af ferlinu við að
skapa nýja færni, ekki láta eins og um sé að
ræða nýjan galdur, sem viðskiptavinir geti ekki
skilið. Í mínum huga mun gervigreind, ef tekst
að tryggja gagnsæi, þegar upp er staðið gera
kleift í öllum iðngreinum að ná því besta út úr
mönnum og vélum saman til að búa til betri,
öruggari og snjallari lausnir fyrir viðskiptavini.

Reid Hoffman
meðstofnandi og formaður framkvæmda-
stjórnar LinkedIn, meðeigandi í Greylock
Partners.

Það er mikilvægt að leggja umtalsvert fé í
rannsóknir og þróun öryggis í sambandi við
gervigreind — þannig að afrakstur gervi-
greindar leiði til jákvæðra niðurstaðna fyrir
mannkyn og áhættan takmörkuð. Til gervi-
greindaröryggis telst gagnsæi varðandi algrím
og vinnslu. Gervigreindaröryggi mun ná til
tækni til að skilja réttlæti og sanngirni upplýs-
ingagrunna, sem notaðir eru til að gera vélum
fært að læra. Öryggi í sambandi við gervigreind
mun einnig snúast um að gera vel grein fyrir
innan hvaða ramma vélarnar vinna. Í greininni
ættu menn að vinna saman að gervigreindarör-
yggi til að afraksturinn verði sem mestur fyrir
heiminn.

David Limp
yfirvaraforseti tækja- og þjónustudeildar
Amazon.

Fólk hefur varann á sér gagnvart nýjum
hlutum og gervigreind fellur undir þá skilgrein-

Gervigreind á eftir
að hafa mikil áhrif á
líf okkar. Hún mætir
tortryggni og vekur
spurningar um
traust, endur-
menntun og störf
framtíðarinnar.

18 leiðtogar svara spurningum um traust,
endurmenntun og framtíðina á vinnumarkaði.

STEFNAN MÖRKUÐ

Forystumenn
í viðskiptum
taka út 
gervigreind



ingu. Ég er þó bjartsýnismaður og sagan hefur
sýnt okkur að ný tækni hefur þegar á heildina
er litið verið ótrúlega góð fyrir samfélagið á
mælikvarða framleiðni, vellíðunar og jafnræðis.
Það mikilvægasta sem við getum gert til að
taka á þessari spurningu er að beita gervi-
greind þannig að það leysi raunveruleg vanda-
mál í lífi viðskiptavina. Hagnýt dagleg notkun
gervigreindar mun hjálpa fólki að sjá að um er
að ræða áþreifanlegt jákvætt afl, frekar en af-
strakt uggvænlegt fyrirbæri. Við ættum að
koma saman í greininni til að skilgreina staðla

og stjórntæki, sem tryggja að þessi algrím séu
laus við skekkju, samin með persónuvernd í
huga og notuð þannig að viðskiptavinurinn
gangi fyrir.

Sebastian Thun
framkvæmdastjóri Kitty Hawk.

Við þurfum að tala saman. Tæknigeirinn get-
ur þróað tækni, en samfélagið allt þarf að kom-
ast að niðurstöðu um hvernig rétt sé að nota
þessa tækni. Stjórnvöld skipta máli sem og
regluverðir, óopinberar stofnanir, stéttarfélög

og vinnandi fólk. Eftir því sem við ræðum þetta
með opinskárri hætti verðum við betur í stakk
búin til að taka réttar ákvarðanir.

Hver ætti að bera ábyrgð á að endur-
mennta starfsfólk, sem missir vinnuna
vegna gervigreindar eða annars konar
sjálfvirkni?

Bridget van Kralingen
yfirvaraforseti IBM.

Skilvirkasta leiðin til að brúa færnigjána er

að efna til nýsköpunarsamstarfs milli stjórn-
valda, fyrirtækja og menntastofnana. IBM hef-
ur til dæmis breytt grundvallarnálgun sinni í
ráðningum til að gera ráð fyrir hinni nýju teg-
und starfa, sem krefjast ekki fjögurra ára há-
skólagöngu, heldur verknáms til að ávinna sér
tæknikunnáttu. Þótt tækni eins og gervigreind
breyti öllum störfum í öllum greinum jafngildir
það ekki því að allir vinnandi menn missi vinn-
una. Það þýðir að öll fyrirtæki og sérfræðingar
þurfa að tileinka sér hugarfar til að takast á við
breytingar.

John Donovan
framkvæmdastjóri AT&T Communications.

Starfsfólk okkar þarf nýja færni vegna þess
að tæknin hefur endurmótað margt af því sem
við gerum hjá AT&T. Þess vegna öxluðum við
ábyrgð og mættum þessari áskorun innan
fyrirtækisins. Með samstarfi við aðra erum við
komin með mikið bolmagn til að endurþjálfa
næstum 270 þúsund starfsmenn, sem vinna hjá
okkur. Frá 2016 hafa þeir farið í fimm milljón
færnibreytinganámskeið. Í fyrra réðum við fólk
innan úr fyrirtækinu í 68% af stjórnunarstöðum
í tækni- og vinnsludeildum okkar. Við gerum
okkur líka grein fyrir að þetta er stærra í snið-
um en AT&T. Því ætlum við að deila því, sem
vel hefur tekist hjá okkur, og vinna bæði með
opinbera geiranum og einkafyrirtækjum og
halda áfram að vera virk í umræðunni um störf
framtíðarinnar.

Ef þú mættir gefa nýlega útskrifuðum
háskólanema á leið á vinnumarkaðinn
eitt ráð, hvað myndir þú ráðleggja hon-
um?

Jeremy King
varaforseti og tæknistjóri Walmart.

Þetta er auðvelt: Ekki þrýsta á um að komast
í stjórnunarstöðu of hratt. Það er mikilvægt að
ná valdi á sínu fagi og það er mun brýnna að ná
í góða reynslu. Ég hef séð svo marga tækni-
menn stökkva í leiðtogastöðu of snemma á ferl-
inum og fyrir vikið geta þeir ekki farið á dýpt-
ina í tæknimálunum, sem þeir veita forystu, og
eru ekki einu sinni þjálfaðir til þess í sumum til-
fellum — og það kemur með tíma og reynslu.

Ef þú værir 18 ára og að útskrifast úr
menntaskóla núna, hvað myndir þú
gera til að verða eins vænlegur ráðn-
ingarkostur og mögulegt er?

Cindy Mi
stofnandi og framkvæmdastjóri VIPKid.

Ég vona að stúdentar í dag þroski með sér al-
þjóðlegt hugarfar og ástríðu fyrir að læra allt
sitt líf. Þeir ættu að leita tækifæra til að tengj-
ast fólki um allan heim og skilja að um leið og
heimurinn hefur skroppið saman fyrir til-
verknað tækninnar eru möguleikarnir til að
læra af fólki og öðrum menningarheimum orðn-
ir þeim mun miklu meiri. Hjá VIPKid erum við
þeirrar hyggju að börnin muni verða veraldar-
borgarar og hafa áhrif út fyrir sín landamæri
þegar þau fá aðgang að sérsniðnu námi og
ástríðufullum kennurum sem munu hjálpa þeim
að tileinka sér þetta hnattræna hugarfar.

Evan Spiegel
meðstofnandi og forstjóri Snap Inc.

Mér finnst að það mikilvæga, sem við getum
gert, sé að virkja sköpunargáfuna. Þegar við
komumst yfir óttann við að tjá okkur og hug-
myndir okkar er allt mögulegt!

Lawrence H. Summers
Charles W. Eliot-prófessor og heiðursforseti
við Harvard-háskóla, 71. fjármálaráðherra
Bandaríkjanna.

Ég trúi að getan til að höndla, skilja, greina,
safna og slípa upplýsingar af öllum toga muni
verða lykillinn að árangri einstaklinga og stofn-
ana á 21. öldinni. Það er fráleitt að mennta-
skólanemum sé kennd hornafræði, en ekki töl-
fræði, og eðlisvísindi, en ekki félagsvísindi.
Forritun er mikilvæg, en skilningur á meðferð
upplýsinga er ástæðan fyrir því að forritun er
enn mikilvægari. 

© 2019 The New York Times Syndicate. Á vegum
The New York Times Licensing Group.

John Hersey

Meredith Whittaker frá AI Now Institute (t.v.) og Tristan Harris frá Center for Humane Technology ræða raffíkn á ráðstefnunni New Work Summit í
Half Moon Bay í Kaliforníu 26. febrúar. Á fundinum kom fram fjöldi frammámanna í viðskiptum og rekstri og ræddi áhrif gervigreindar.

Mike Cohen/The New York Times
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Fyrir áratug var Edward O. Wilson, prófessor
við Harvard og annálaður faðir félags-
líffræðinnar, spurður hvort maðurinn myndi
geta leyst úr þeim vandamálum, sem hann
myndi standa frammi fyrir næstu hundrað ár-
in.

„Já, ef við erum heiðarleg og snjöll,“ svar-
aði hann. „Hinn raunverulegi vandi mannkyns
er eftirfarandi: Við erum með steinaldar-
tilfinningar, miðaldastofnanir og goðumlíka
tækni.“

Frá því að Wilson lét þessi orð falla hefur
goðumlíkur máttur tækninnar snaraukist, en
hinir fornu steinaldarhvatar heilans eru eftir
sem áður þeir sömu. Það er þó yfirleitt ekki
hluti af þeim aðfinnslum, sem gerðar eru við
tæknifyrirtæki á okkar tímum – að stafrænir
innviðir Facebook og Google séu orðnir nátt-
úrulegri hæfni heilans ofviða. Þess í stað
heyrum við af áhyggjum yfir því að tæknifyr-
irtæki safni saman og reki persónulegar upp-
lýsingar um okkur. Eða að þau séu einfaldlega
of stór.

Gerum ráð fyrir að okkur hafi tekist að
leysa persónuverndarvandann. Í þessari nýju
framtíðarsýn myndum við eiga öll gögn um

okkur og tæknirisunum væri bannað að nota
snjalltengingar til að fylgjast með hvar við er-
um niðurkomin. Þau hefðu aðeins aðgang að
þeim upplýsingum sem við hefðum fallist á að
deila með þeim.

Þótt við myndum sjá færri uggvekjandi
auglýsingar og draga myndi úr vænisýki
vegna eftirlits hefði enn ekki verið tekið hin-
um viðsjárverðu þáttum í þróun netheima.

Fíkn okkar í félagslega staðfestingu og að
fá „læk“ við færslur myndi halda áfram að
rústa athygli okkar. Heilinn í okkur myndi
áfram hneigjast til heilagrar vandlætingar og
reiðilegra tísta, sem hafa vikið lýðræðislegri
umræðu til hliðar fyrir barnaleg hann-sagði,
hún-sagði orðaskipti. Táningar yrðu áfram
opnir fyrir félagslegum þrýstingi á netinu og
neteinelti, sem skaðar geðheilsu þeirra. 

Innihaldsalgrím myndu halda áfram að
draga okkur niður í kanínuholur í átt að öfg-
um og samsæriskenningum því að sjálfvirkar
tillögur eru ódýrari en að borga mennskum
ritstjórum fyrir að ákveða hvað sé þess virði
að við eyðum tíma í það. Og róttækt innihald
innbakað í lokuðum netsamfélögum myndi
halda áfram að ýta undir skotárásir á fjölda
manns.

Með þessum áhrifum sínum á tvær milljónir
heila halda félagsmiðlar okkar tíma á penn-
anum, sem skrifar heimssöguna: Þeir hafa
leyst úr læðingi öfl, sem munu hafa áhrif á
kosningar framtíðarinnar og jafnvel getu okk-
ar til að greina á milli staðreynda og skáld-
skapar og dýpka þannig gjárnar í samfélag-
inu.

Persónuvernd á netinu er vissulega raun-
verulegt vandamál, sem þarf að taka á. En
jafnvel bestu persónuverndarlögin ná ekki
lengra en viðnám steinaldartilfinninga okkar
gagnvart seiðmagni tækninnar.

Smáforrit, sem kallast FaceApp, fór um
eins og eldur í sinu og lokkaði 150 milljónir

manna til að láta af hendi andlitsmyndir úr
einkasafni sínu ásamt nöfnum einfaldlega með
því að höfða til hégómleika þeirra. Hvernig?
Smáforritið gerði kleift að búa til fáránlega
sannfærandi myndir af því hvernig fólkið
kynni að líta út langt inni í framtíðinni. Hver á
smáforritið (og 150 milljón nöfn og andlit)?
Rússneskt fyrirtæki með aðsetur í Sankti Pét-
ursborg.

Hver þarf að hakka sig inn í kosningar eða
stela upplýsingum um kjósendur þegar fólk
lætur alsælt af hendi skannaðar myndir af

andliti sínu þegar höfðað er til hégómagirndar
þess?

Með eðlisávísun frá steinöld erum við ein-
faldlega ófær um að verjast gjöfum tækninn-
ar. En þetta skaðar friðhelgi einkalífsins. Það
takmarkar einnig getu okkar til að grípa til
sameiginlegra aðgerða.

Það er vegna þess að steinaldarheilar okkar
eru ekki gerðir fyrir alvísa vitund um þján-
ingu heimsins. Fréttaveiturnar á netinu mata
okkur á samsafni af öllum sársauka og
grimmd heimsins og draga heilann á okkur

Heilinn hefur
ekki roð við
tækninni
Við þurfum að laga stafræna miðla að þeim gildum sem
gera okkur að mönnum.

TRISTAN HARRIS
er einn stofnenda og framkvæmdastjóri Stofnunar
um mannúðlega tækni (Center for Humane Techno-
logy) og annar stjórnenda hlaðvarpsins „Óskipt 
athygli þín“ („Your Undivided Attention“).

TÍMAMÓT: BANDARÍSK YFIRVÖLD VEITA FACEBOOK FÁI METSEKT FYRIR AÐ BRJÓTA FRIÐHELGI EINKALÍFS

Reykjavík
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Gildir til 9. febrúar eða á meðan birgðir endast.

www.husgagnahollin.is
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inn í nokkurs konar áunnið bjargarleysi.
Tækni sem veitir okkur næstum því algera
þekkingu án sambærilegrar getu til aðgerða
er ekki mannúðleg.

Steinaldarheilar okkar eru heldur ekki for-
ritaðir til að leita sannleikans. Upplýsingar,
sem staðfesta það sem við trúum, fá okkur til
að líða vel. Upplýsingar, sem stangast á við
trú okkar, gera það ekki. Tæknirisarnir, sem
mata okkur á meiru af því sem við trúum á,
eru að upplagi gerðir til að sundra. Áratugum
eftir að tæknin gerði okkur kleift að kljúfa at-

ómið hefur hún klofið samfélagið í ólíka hug-
myndafræðilega heima. Tæknin hefur einfald-
lega skotið heilum okkar ref fyrir rass og
dregið úr getu okkar til að taka á þeim vanda-
málum, sem helst vofa yfir. Auglýsinga-
viðskiptamódelið, sem smíðað var til að hagn-
ast á þessum yfirburðum, hefur getið af sér
athyglishagkerfið. Í staðinn fáum við „ókeyp-
is“ niðurfærslu á mannkyni. Eftir sitjum við
og öryggi okkar er verulega áfátt. Tvær millj-
ónir manna eru tepptar í þessu heimum, at-
hyglishagkerfið hefur breytt okkur í siðmenn-

ingu sem er ófær um að tryggja eigin
viðkomu.

Hér eru þó góðu fréttirnar: Við erum eina
tegundin með nægilega sjálfsvitund til að átta
okkur á þessu misræmi milli heila okkar og
tækninnar, sem við notum. Það þýðir að við
höfum mátt til að snúa þessari þróun við.

Spurningin er hvort við getum staðið undir
þessari áskorun, hvort við getum horft djúpt
inni í okkur sjálf og notað þá visku til að búa
til nýja, mun mannúðlegri tækni. „Þekktu
sjálfan þig,“ hljóðaði hvatningin til forna. Við
þurfum að færa goðumlíka tækni okkar aftur í
takt við heiðarlegan skilning á takmörkum
okkar. 

Þetta kann allt að hljóma frekar afstrakt,
en við getum gripið til beinharðra aðgerða.

Í fyrsta lagi geta stefnumótendur búið til
sérstakan skatt fyrir tæknirisa – „niður-
færsluskatt“ – sem myndi gera viðskiptalíkön
þeirra, byggð á að nýta og þurrausa athygli
okkar, yfirgengilega dýr og gera kleift að end-
urúthluta auðnum til blaðamennsku, opinberr-
ar menntunar og að búa til nýja félagsmiðla,
sem hafa í hávegum mannleg gildi og þjón-
ustu við samfélagið.

Í öðru lagi gætum við í stað þess að skrá
okkur í ókeypis félagsmiðla, sem græða á því
að breyta okkur í fíkna, sjálfselska öfgamenn,
orðið sammála um að borga áskrift fyrir þjón-
ustu, sem sniðgengur „læk“ fyrir hluti, sem

efla okkur í lífi okkar þegar skjánum sleppir,
þannig að þessar þjónustur verði í grunninn
trúnaðarmenn með helstu hagsmuni mann-
kyns að leiðarljósi.

Í þriðja lagi gætu samfélagsmiðlar í stað
þess að breiða út falskar upplýsingar styrkt
verulega fjölmiðlainnviðina, sem vernda okkur
fyrir efni, sem er breitt út af illum hvötum, og
tæknilegum afbökunum á borð við „djúpfals-
anir“ (tilbúin myndskeið, sem átt hefur verið
við með gervigreind þannig að þau líta út fyrir
að vera ekta). Frambjóðendur í forsetakosn-
ingunum 2020 þurfa að kynna sér ógnirnar,
sem stafa af kapphlaupi tækninnar til að
skjóta heila okkar ref fyrir rass og fjölmiðlar
þurfa að kalla þá til ábyrgðar. Enginn forseti
getur staðið við kosningaloforð sín án þess að
taka á hagkerfi athyglinnar.

Ef við ætlum að búa til mannúðlega tækni
þurfum við að huga rækilega að mannlegu eðli
og þá þarf meira til en tal um persónuvernd.
Við erum á djúpstæðum, andlegum tímamót-
um. Við þurfum að skilja eðlislægan styrk-
leika okkar – getuna til sjálfsvitundar og
gagnrýninnar hugsunar, til rökræðna og um-
hugsunar – og galla og veikleika og þá hluta
af okkur, sem við höfum misst á stjórn.

Eina leiðin til að koma á friði við tæknina er
að koma á friði við okkur sjálf.

©2019 The New York Times Company og Tristan.
Á vegum The New York Times Licensing Group.

Joe Buglewicz fyrir The New York Times

Osamu Kitagawa, forseti japanska andlitsgrímu-
framleiðandans REAL-f, sýnir eina af ofurraun-
verulegum grímunum, sem fyrirtækið býr til.

Kwiyeon Ha/Reuters

Gestir á raftækjaráðstefnu í Las
Vegas á þessu ári nota hugbúnað
til að bera kennsl á andlit. 

Við erum eina tegundin með nægilega sjálfsvit-
und til að átta okkur á þessu misræmi milli
heila okkar og tækninnar, sem við notum. Það

þýðir að við höfum mátt til að snúa þessari þróun við.’’

ÚTSALA
RISA HEFST UM HELGINA
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Maðurinn hefur velt fyrir sér hugtakinu fegurð í árþúsundir, reynt að skilgreina það á meðan það hefur skilgreint hann.
Plató taldi að það eitt að íhuga fegurð „léði sálinni vængi“. Ralph Waldo Emerson fann fegurð í „Ummynduninni“ eftir Rafael og skrifaði að „kyrr-

lát, góðkynja fegurð lýsti yfir allri myndinni og færi beint til hjartans“. Í laginu „My Skin“ syngur Lizzo: „Það fegursta sem þú hefur nokkurn tímann
séð er meira en við höldum að það merki.“

Við leitum að fegurð. Þráum hana. Fordæmum hana. Hyllum hana. Efumst um hana og öfundum. En hvers vegna?
Við báðum hóp listamanna, vísindamanna, rithöfunda og hugsuða að svara þessari einföldu spurningu: Hvers vegna er fegurð, hvernig sem við

skilgreinum hana, svona mikilvæg í lífi okkar? 

Shawna X

Af hverju er fegurð
okkur mikilvæg?

Hópur listamanna, vísindamanna, rithöfunda og hugsuða
veltir fyrir sér hvers vegna fegurð er ómissandi í lífi okkar.

STÓRA SPURNINGIN

Markaðsvélar okkar tíma vilja að við trúum því að fegurð snúist um líkamlega þætti. Í ljósi
þeirrar visku, sem við höfum aflað okkur í áranna rás á ferðum okkar um jörðina sem nátt-
úruverndarljósmyndarar vitum við betur.

Fegurð snýst minna um hina efnislegu hluti í kringum okkur og meira um hvernig við verj-
um tíma okkar á jörðu. Við sköpum aðeins sanna fegurð þegar við beinum orku okkar í að ná
æðra tilgangi, búa til öflug samfélög og móta hegðun okkar þannig að það verði öðrum inn-
blástur til að koma betur fram við aðra og plánetuna. Fegurð kemur nýjasta farðanum eða
tískustraumnum ekkert við, en snýst að öllu leyti um hvernig við lifum lífi okkar á þessari
plánetu og hvað við gerum til að vernda hana.

Við heyrum daglega að tegundir, landslag og þekking frumbyggja hverfi fyrir augunum á
okkur. Þess vegna höfum við helgað líf okkar því að minna heiminn á hina brothættu fegurð
okkar einu heimkynna og að venda náttúruna, ekki bara fyrir mannkyn heldur í þágu alls lífs
á jörðu. Það fyllir líf okkar fegurð að helga tíma okkar, orku og bolmagn því að ná þessum
markmiðum.

©2019 The New York Times Company, Cristina Mittermeier og Paul Nicklen. Á vegum The New York Tim-
es Licensing Group. Ben Moon

Cristina Mittermeier og
Paul Nicklen

Cristina Mittermeier og Paul Nicklen eru náttúruverndarljósmyndarar og
stofnendur SeaLegacy.

Andy Katz
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Fegurð er jákvæð og drífandi orka sem hefur
mátt til að koma til skila tilfinningum og tjá hið
einstaka jafnt sem hið sameiginlega. Við get-
um fundið hana með öllum skilningarvitunum
en stórkostlegust er hún þegar hún hefur sig
yfir öll fimm.

Á rúmum 30 árum sem matreiðslumeistari
hef ég séð fegurð koma fram í gegnum elda-
mennskuna hjá mér og í sköpun nýrra rétta.
Uppskriftir hafa sýnt mér að fegurð er ekki
einn þáttur, hlutur eða hugmynd, heldur
summa hlutanna. Hver réttur hefur útlit,
bragð, hitastig, lykt, áferð og næringargildi,
en sigurinn felst í þeirri sögu, sem partarnir
segja þegar þeir eru saman komnir.

Þegar ég og samstarfsmenn mínir hleypt-
um Refettorio Ambrosiano, fyrsta samfélags-
eldhúsinu okkar, af stokkunum í Mílanó 2015
var fegurðin höfð að leiðarljósi í viðleitni okk-
ar til að næra hina heimilislausu. Við unnum
með listamönnum, arkitektum, hönnuðum og
matreiðslumeisturum til að smíða hlýjan stað
þar sem öllum yrði sýnd gestrisni og reisn. Ég
sá að með því að raða ólíku fólki og sjónar-
miðum við borðið var hægt að virkja hinn
djúpstæða eiginleika fegurðarinnar til að
reisa samfélag. Á móttökusvæði fengu gestir
okkar frelsi til að ímynda sér hverjir þeir vildu
vera og byrja að breyta lífi sínu. Á því svæði
réði fegurðin yfir kraftinum til umbreytingar.

Þegar ég kem á þau Refettorio, sem Food
for Soul, góðgerðarsamtökin, sem ég stofn-
aði, hafa reist um víða veröld í áranna rás
upplifi ég hvorki fegurð í borði, stól né mál-
verki á vegg. Fegurðin er í tveimur ein-
staklingum, sem þekkjast ekki og brjóta
brauð. Hún er í stoltu brosi manns sem finnst
hann eiga heima í veröldinni. Hún er í tilfinn-
ingu augnabliksins og þeim mætti þess að
geta fyllt herbergi af óði til lífsins.

© 2019 The New York Times Company og Massimo
Bottura. Á vegum The New York Times Licensing
Group. 

Callo Albanese & Sueo

Massimo Bottura
Massimo Bottura er matreiðslu-
meistari og stofnandi Food for Soul.

Við gerum hvað sem er til að sjá sólsetur á
heiðskírum sumardegi á ströndinni. Við stönd-
um og horfum í þögn á meðan fljótandi rauð-
gulir litir teygja sig yfir sjóndeildarhringinn. Á
meðan leysir sólin, eins og málari sem stöðugt
skiptir um skoðun á hvaða liti hann eigi að
nota, allt upp með litbrigðum af bleiku og gulu
áður en hún loks sekkur í sláandi hvítleika.

Skyndilega fyllumst við lotningu og lyftumst
upp, dregin út úr okkar litla, venjulega lífi inn í
vídd sem er mun auðugri og segir meira en allt
sem við þekkjum.

Við getum kallað það galdur, muninn á því
sem er á klafa tímans og tímalaust, milli okkar
og þess sem er af öðrum heimi. Öll fegurð og
list kveikir samhljóm, sem flytur okkur á stað
þar sem, þótt aðeins sé í nokkrar sekúndur,
tíminn stendur í stað og við erum eitt með
heiminum. Það er það besta sem lífið hefur
upp á að bjóða.

Undir álögum fegurðar upplifum við fágætt
ástand sem kallast allsnægtir, þar sem okkur
skortir ekkert. Þetta er ekki bara tilfinning. Eða

sé svo er það tilfinning á borð við ást – já, nákvæmlega eins og ást. Ást er, þegar allt kemur til
alls, það innilegasta sem við þekkjum. Og að finnast maður vera einn með einhverjum eða ein-
hverju er ekki aðeins óviðjafnanlegt ástand, við myndum ekki vilja lifa án þess.

Við verðum ástfangin af sólsetrum, tennis, listaverkum, stöðum á borð við Toskana og Kletta-
fjöllum og Suður-Frakklandi og auðvitað öðru fólki – ekki bara vegna þess hver eða hvað þau
eru heldur vegna fyrirheitsins um að þau hjálpi okkur að stilla okkur saman við betri hlutann af
okkur, við þann sem við höfum alltaf vitað að við værum en vanræktum að verða, fólkið sem við
viljum verða áður en við föllum á tíma.

©2019The New York Times Company og André Aciman. Á vegum The New York Times Licensing Group. 

Chris Ferguson

André Aciman
André Aciman er höfundur „Call Me by Your Name“ og „Find Me“.

Fegurð er aðeins ein þeirra birtingarleiða,
sem tilhneiging samfélags okkar til að búa
til valdastiga og aðskilja fólk, býr yfir. Sú
staðreynd að ákveðnir einstaklingar og fyrir-
tæki hafa undanfarna hálfa öld gert sér
grein fyrir því hvað það er ótrúlega arðvæn-
legt að ota að okkur síbreytilegum fegurð-
arstöðlum hefur aðeins gert illt verra.

Dásömun ómögulegra fyrirmynda er
grunnur megrunar- og fegurðariðnaðarins.
Vegna þeirra erum við í stöðugri hringiðu
og eyðum þeim peningum og tíma sem þarf
til að ná mælikvörðum samfélagsins. Fyrst
vildum við ekki einkenni kynþátta. Nú snýst
allt um að belgja út varir og fá augnlyftingu
til að fá halla á augað. Meðferðir til að
bleikja húðina og brúnkukrem. Fyrirmyndin
er á stöðugri hreyfingu og alltaf utan seil-
ingar.

Hugtakið fegurð er viðvarandi þráhyggja
sem gegnsýrir menningarheima um alla ver-
öld.

©2019 The New York Times Company og Jameela Jamil. Á vegum The New York Times Licensing Group. 
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Jameela Jamil
Jameela Jamil er leikkona og stofnandi hreyfingarinnar 
„I Weigh“.

Fegurð getur látið okkur falla í stafi. Hún getur
veitt okkur innblástur, látið okkur komast við,
kallað fram tár. Fegurð getur skapað algeran
glundroða og síðan algeran skýrleika. Best er
fegurðin þegar hún breytir hjarta og huga.

Þess vegna er hugrekki stúlknanna okkar
svo fallegt — það getur gert þetta allt.

Undanfarið ár hafa stúlkur fengið okkur til
að gráta með hjartnæmum ræðum um tak-
mörkun byssueignar, kynferðislegar árásir og
loftslagsbreytingar. Þær hafa ýtt við ríkjandi
stöðu og kallað fram skýrleika með sýn sinni
á framtíðina. Þær hafa breytt huga og hjarta
kynslóða, sem eru eldri, en ekki nauðsynlega
vísari.

Stúlkur á borð við Gretu Thunberg og Irsu
Hirsi berjast fyrir umhverfinu. Ungar konur á
borð við Diönu Kris Navarro, sem útskrifaðist
frá Girls Who Code, leiða baráttunna gegn
áreiti í tæknigeiranum. Stúlkur á borð við
Lauren Hogg, sem lifði af skotárásina í Park-
land, og Thandiwe Abdullah, aðgerðarsinni í
hreyfingunni Svört líf skipta máli, tala gegn of-
beldi með skotvopnum. Listinn er endalaus.

Þessar stúlkur eru vísari og hugrakkari en
árin segja til um. Þær láta í sér heyra vegna
þess að þeim stendur ekki á sama, ekki
vegna þess að þær eru með hóp áheyrenda
eða myndavélar fyrir framan sig. Og þær
halda áfram þótt þeim sé sagt að þær séu of
ungar, of litlar, of valdalausar – vegna þess að
þær eru það ekki.

Hugrekki þeirra er fegurð, endurskilgreind.
Og á því þurfum við nú að halda, meira en
nokkru sinni.

© 2019The New York Times Company og Reshma
Saujani. Á vegum The New York Times Licensing
Group. 

Girls Who Code

Reshma 
Saujani

Reshma Saujani er stofnandi og
framkvæmdastjóri Girls Who Code
og höfundur „Hugrökk, ekki full-
komin“ („Brave, Not Perfect“).

Óseyrarbraut 12, 220 Hafnarfirði | Klettagörðum 5, 104 Reykjavík | stolpigamar@stolpigamar.is

Gámaleiga
Er gámur lausnin fyrir þig?

Við getum líka geymt gáminn fyrir þig

568 0100
stolpigamar.is

HAFÐU
SAMBAND

Búslóðageymsla ❚ Árstíðabundinn lager ❚ Lager ❚ Sumar-/vetrarvörur
Frystigeymsla ❚ Kæligeymsla ❚ Leiga til skemmri eða lengri tíma
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Vísindin auðga okkur með því að færa okkur
fegurð í margvíslegum myndum.

Stundum finnst hún í einföldustu birtingar-
myndum náttúrunnar: mynstri skeljar perslu-
snekkjunnar; litir og viðkvæm form ilmviðar-
ins; sjónaukamyndir af iðandi sólkerfum með
sjónrænum skilaboðum um mikla leyndar-
dóma og víðáttu.

Stundum er það fínleiki samspils mólekúla
heimsins, fruma, lífvera og viskerfa sem við
með naumindum skiljum og höfða til ímynd-
unarafls okkar og valda furðu.

Stundum er fegurð í hinni einföldu hugmynd
um vísindi í leit að sannleika, eða framkvæmd
hinnar vísindalegu rannsóknar þar sem sköp-
unarkraftur og snilligáfa mannsins afhjúpar
mynstur þar sem áður virtist glundroði og
óskiljanleiki.

Og er ekki fegurð og tíguleiki í þeirri stað-
reynd að aðeins fjögur núkleótíð erfðaefnis-
ins eru mynstruð til að búa til hinar sameigin-
legu genetísku upplýsingar sem liggja að baki gnótt að því er virðist óskyldra lífsforma?

© 2019 The New York Times Company og Elizabeth Blackburn. Á vegum The New York Times Licensing
Group.

Rob Searcey

Elizabeth Blackburn
Elizabeth Blackburn hlaut ásamt öðrum Nóbelsverðlaunin í 
lífeðlisfræði eða læknavísindum árið 2009.

Skilgreining einstaklings á fegurð er afstrakt, flókið og einkar persónuleg hugsjón, sem verður að leið-
arljósi út lífið. Okkar langar í það sem við teljum fallegt og sú löngun getur hæglega orðið að þrá, sem
síðan verður eldsneytið, sem knýr okkur til dáða. Fegurð hefur afl til að geta af sér metnað og ástríðu og
verður þannig hvatinn að því að við látum drauma okkar rætast.

Í starfi okkar sem tískuhönnuðir fáumst við oft við fegurð í efnislegri birtingarmynd hennar. En fegurð
getur einnig verið tilfinningalegt, skapandi og mjög andlegt afl. Kjarni hennar fjölbrigðinn. Hún getur tek-
ið á sig ótakmarkaðar myndir, sem leyfir okkur að skilgreina hana á þeim forsendum, sem okkur eru
skiljanlegastar.

Við njótum einstakrar gæfu að lífa á tímum þegar fegurð er hyllt og heiðruð í margvíslegum myndum
og mælikvarðar ná yfir fleiri og fjölbreyttari hópa en áður, óháð kynþætti, kyni, kynhneigð eða trú. Ein-
staklingseðlið er fallegt. Val er fallegt. Frelsi er fallegt. 

Fegurð mun alltaf hafa kraft til að veita okkur innblástur. Hún er ráðgáta, óþekkjanleg músa, sem ýtir á
okkur að vera betri, gera betur, leggja meira á okkur. Og samkvæmt þeirri skilgreiningu er það sem við á
okkar tímum þurfum mest á að halda í heimi einfaldlega meiri fegurð.

© 2019 The New York Times Company, Lazaro Hernandez og Jack McCollough. Daniel Weiss

Lazaro Hernandez og Jack McCollough
Lazaro Hernandez and Jack McCollough stofnuðu og hönnuðu Proenza Schouler.

Flestum mínum vökustundum (og mörgum
næturdraumum) ver ég í að hugsa um feg-
urð og merkingu hennar. Allt mitt ævistarf
hefur verið tilraun til að tjá fegurð í gegnum
hönnun.

Fyrir mér er fegurðin nokkuð sem er
ólýsanlegt og ég upplifi hana á marga
vegu. Til dæmis elska ég garðyrkju. Form
og litir blóma fylla mig yfirleitt af furðu og
gleði. Tíminn sem ég ver í garðinum hefur
iðulega áhrif á lögun kjólanna minna, rétt
eins og þeir hlutir, sem ég vel að hafa í
kringum mig. Ég færist jafnvel nær því fólki
sem deilir með mér þessari ástríðu.

Sem manneskjur erum við öll meira eða
minna stillt inn á fegurð. Fyrir vikið reynum
við öll að drekka hana í okkur með einum
eða öðrum hætti – hvort sem það er með
því að vera úti í náttúrunni, lesa ljóð eða
verða ástfangin. Og þótt samskipti okkar
við fegurðina kunni að vera í einrúmi, tengir
hún þegar best lætur fólk, sem deilir því að
kunna að meta sömu fegurð.

Fegurðin gerir okkur kleift að upplifa hið ótrúlega ríkidæmi umhverfisins. Að skynja
hana er eins og að vera með vegabréfsáritun inn í okkar innra sjálf og restina af heim-
inum í sömu andrá. Það áhugaverða við fegurðina er að á henni eru engir gallar, hún
getur bara aukið líf okkar og bætt.

©2019 The New York Times Company og Zac Posen. Á vegum The New York Times Licensing 
Group.
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„Tilgangur kynlífs er tímgun,“ sagði gagnkyn-
hneigður sískynja maður eitt sinn við mig er
hann var að reyna að verja andúð sína á sam-
kynhneigðum. „Þannig að það sannar að sam-
kynhneigð er vísindalega og líffræðilega röng.
Hún þjónar engum tilgangi.“ Ég þagði augna-
blik. „Ha,“ sagði ég síðan, „þannig að … hver
er þá tilgangurinn með munnmökum?“ Það
þaggaði snarlega niður í honum.

Oft heyri ég röksemdafærslu þar sem tilvist
mannsins er smættuð í líffræðilega virkni eins
og það að lifa af og framleiðni væri okkar eini
tilgangur og „afkoman“ okkar síðasta orð. Það
er freistandi afstaða vegna þess að hún krefst
minnstrar áreynslu eða ímyndunarafls. Og fyrir
flest dýr er það eini kosturinn – kólibrífuglinn
sem teygar hunangssafa er aðeins að svala
hungri sínu. Hann veit ekki einu sinni af fegurð
sinni, hefur ekki getu til að skynja hana. En við
gerum það. Við njótum listaverka, tónlistar,
ljóða. Við smíðum fóðurskammtara fyrir fugla.
Við gróðursetjum blóm.

Aðeins maðurinn leitar uppi og tjáir fegurð.
Hvers vegna erum við með þennan einstaka hæfileika ef okkur var ekki ætlað að nota hann?
Jafnvel kvarkar, þessar grunneiningar í kjarna lífsins, voru upprunalega nefndir eftir „fegurð“ og
„sannleika“.

Þess vegna skiptir fegurð mig máli. Þegar við sjáum fegurð í einhverju erum við að nota líf-
fræðilega getu okkar til fulls. Með öðrum orðum: við erum aldrei jafn lifandi og þegar við skynj-
um fegurð lífsins.

© 2019The New York Times Company og Constance Wu. Á vegum The New York Times Licensing Group.
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Hver myndi ekki halda því fram að hlutir væru
fallegir í sjálfum sér? Margt af því, sem við
sjáum í náttúrunni, myndi falla undir það: sól-
arlag, snævi þaktir fjallstindar, fossar, villiblóm.
Slíkar myndir fylla skilningarvit okkar ánægju
og róa þau og eru meðal þeirra, sem hvað oft-
ast hafa verið gerðar í sögu siðmenningarinnar.

Það er vitaskuld staðreynd að við erum ekki
einu verurnar, sem laðast að blómum. Býflugur
og fiðrildi geta ekki staðist þau heldur – en það
er vegna þess að þau þurfa á blómum að halda
til að lifa af.

Á hinum enda fegurðarrófsins eru skriðdýr.
Þeirra hlutskipti hefur verið frekar slæmt. Í vís-
indaskáldskap í aldanna rás hefur útlit þeirra ver-
ið líkanið að gríðarlegum fjölda ljótra skrímsla,
allt frá Godzilla til verunnar í „Skepnan úr svarta
lóninu“ („Creature From the Black Lagoon“) og
Gorns í „Geimleiðangri“ („Star Trek“).

Það kann að vera góð ástæða fyrir því að
við löðumst að sumum hlutum af eðlisávísun og höfum ekki smekk fyrir öðrum. Ef forfeður
okkar af spendýrakyni, á hlaupum niðri við jörð, hefðu ekki óttast risaeðlurnar hefðu þeir ver-
ið étnir í einni svipan. Að sama skapi myndu næstum allir taka undir að skaðlaust fiðrildi væri
fallegra en býfluga með stungubroddi – mögulega fyrir utan býflugnabændur.

Hættan á líkamstjóni virðist skipta miklu máli í sameiginlegu mati okkar á því hvað sé eða
sé ekki fallegt. Fegurð gæti vel verið leið fyrir skilningarvit okkar að láta vita hvenær við eig-
um að finna til öryggiskenndar í hættulegum heimi.

Ef svo er get ég ekki að því gert að velta fyrir mér hversu mikil fegurð er rétt utan seilingar,
falin fyrir framan nefið á okkur vegna þess að við erum bara með fimm skilningarvit til þess
að upplifa heiminn.

© 2019The New York Times Company og Neil deGrasse Tyson. Á vegum The New York Times Licensing
Group.
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við Frederick P. Rose. Hann er höfundur bókarinar „Bréf frá stjarneðlisfræð-
ingi“ („Letters From an Astrophysicist“).
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LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 38. STARFSÁR / THE HALLGRIMSKIRKJA FRIENDS OF THE ARTS SOCIETY 38TH SEASON

JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ Í HALLGRÍMSKIRKJU 1.-31. desember 2019
THE HALLGRÍMSKIRKJA CHRISTMAS MUSIC FESTIVAL December 1st-31st 2019

HÁTÍÐARHLJÓMARVIÐ ÁRAMÓT
Festive Sounds at NewYear

30. des. mánudagur kl. 20 og 31. des. gamlársdagur kl. 16
Monday December 30th at 8 pm and Tuesday December 31st at 4 pm

HÁTÍÐARTÓNLIST FYRIR 2 TROMPETA OG ORGEL
FESTIVE MUSIC FOR 2 TRUMPETS AND ORGAN

Flytjendur / Performers: :
Baldvin Oddsson trompetleikari / trumpet,,
Jóhann Nardeau trompetleikari / trumpet
og / and Björn Steinar Sólbergsson orgelleikari / organ.

Tveir afburða ungir íslenskir trompetleikarar koma
nú frá NewYork og París til að færa okkur hátíðar-
stemmningu áramótanna í samleik við Klais- orgelið
í annað sinn, en þeir heilluðu áheyrendur með glæsi-
legum leik sínum um síðustu áramót. Einir vinsælustu
tónleikar ársins eru nú haldnir í 27. sinn!

The highly popular NewYears event returns with festive
music for two trumpets and organ.Two exceptional young
Icelandic trumpet players visit from NewYork and Paris
to start the NewYear festivities with the Klais organ.They
played at the Festive Sounds at NewYears Eve last year!

LISTVINAFELAG.IS
Aðgangseyrir : 3.500 kr. (30. des) /4.000 kr. (31. des)
Admission: 3500 ISK (Dec 30th) / 4000 ISK (Dec 31th)
Miðasala í Hallgrímskirkju opið daglega 9-17 og á midi.is
Ticket sale at Hallgrimskirkja open daily 9am- 5 pm and online on midi.is.
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Varð Bölvar 
einmana sel að bráð?
Suðurheimskautið eða hvíta heimsálfan er nánast ósnert undraveröld sem á
enga sína líka á jörðinni. Hún er að mestu hulin ís sem er 4.700 metra þykkur
þar sem hæst ber og varðveitir 75 prósent af öllu ferskvatni jarðarinnar.
Myndir og texti: Ragnar Axelsson rax@mbl.is
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Endalaust haf hvert sem litið er. Risastór
albatros, með þriggja metra vænghaf, eltir
bátinn, tignarlegur svífur hann eins og útdauð
fuglategund frá tíma risaeðlanna. Skyldi hann
hafa gleymst þegar risaeðlurnar dóu út fyrir
66 milljónum ára? Það er ekki furða þótt sjó-
farendur fyrr á öldum hafi óttast það að sigla
fram af brún jarðar. Heimsins endi er innan
seilingar eftir rúmlega tveggja sólarhringa
siglingu frá Ushuaia í Argentínu. Við erum að
nálgast Suður-Hjaltlandseyjar og hvítu
heimsálfuna. 

Glóandi fjöllin teygja sig upp úr þykkri blá-
leitri þokunni sem svífur yfir haffletinum og
umlykur allt í einhverri stórkostlegustu
undraveröld sem hægt er að hugsa sér. Sólin
er byrjuð að bræða af sér þokubakkana, um

stund. Fjöllin glóa í gegnum drungalega blá-
leita morgunbirtuna. Það er eins og að vera á
annarri plánetu. Mesti kuldi sem mælst hefur
á jörðinni mældist á suðurskautinu eða um –
89 gráður á selsíus, 21. júlí 1983. Hingað ættu
allir að koma.

Nefndu eyjuna Djöflaeyju
Það grillir í eyju af einhverju tagi í gegnum
þykka snjódrífu sem skall á eins og hendi
væri veifað. Selveiðimenn nefndu eyjuna
Djöflaeyju enda sáu þeir grilla í tvö horn sem
risu úr hafi í fjarska. Nafn eyjunnar á vel við í
þessari dulúðugu birtu sem tónar vel við und-
arleg garghljóð Adélie-mörgæsanna. Franski
heimskautafarinn Jules Dumont d’Urville
uppgötvaði tegundina árið 1840 og gaf henni

nafnið í höfuðið á eiginkonu sinni, Adèle, líkt
og landsvæðinu sem margar þeirra búa á. 

Stöku jakar fljóta letilega fram hjá skipinu,
það grillir í þá í gegnum sortann. Sumir rétt
snerta skipið eins og til að athuga hver sé hér
á ferð áður en komið er að eyjunni. Dimm og
drungaleg hljóð berast frá þeim þar sem þeir
skvampast um í sjónum. Selveiðimenn út-
rýmdu næstum öllum sæljónastofninum á
átjándu öld, en hann hefur náð sér á strik á
ný. 

Suðurheimskautið eða hvíta heimsálfan er
nánast ósnert undraveröld sem á enga sína
líka á jörðinni. Hún er að mestu hulin ís sem
er 4.700 metra þykkur þar sem hæst ber en
heimsálfan er um 14 milljón ferkílómetrar og
varðveitir 75 prósent af öllu ferskvatni jarð-

arinnar. Sjáanlegar eru breytingar. Vís-
indamenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að
heimsálfan hafi tapað um 180 milljörðum
tonna af ís á ári frá 2012. Austurhluti hennar
hefur hlýnað minnst og heldur nokkurn veg-
inn í horfinu, þó má merkja breytingar til
hlýnunar. Hafsvæðið í kringum Suðurskauts-
landið er hreint, æti er nóg í hafinu og þar
blómstrar dýralíf. Suðurskautslandið var ís-
laust fyrir um 34 milljónum ára og risaeðlur
léku þar á þeim tíma lausum hala. Á ísnum má
finna rykagnir úr geimnum sem eru eldri en
sólin. 

Klipptur út úr Bond-mynd
Hafa þarf vara á sér þegar siglt er innan um
ísjaka. Stanislas skipstjóri er vanur að sigla í

Bölvar rífur stólpakjaft við
foreldra sína á Suður-
Georgíu árið 2010. 

Bölvar gaf sig ekki fram en frændi
hans Röflar kom stóískum 
sæljónunum spánskt fyrir sjónir. 
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hafís eftir að hafa verið skipstjóri á ísbrjót í
rúm tíu ár. Nú er hann kominn til Ponant-
skipafélagsins sem stundar ferðir á Suður-
skautslandið og á norðurslóðir. Nýjasta skip
félagsins er ísbrjótur sem verður nefndur í
höfuðið á og til heiðurs dr. Jean-Baptiste
Charcot. Ísbrjóturinn er eins og klipptur út úr
James Bond-mynd og mun sigla á norðurpól-
inn, meðal annars frá Íslandi. Frakkar eiga
frækna sjómenn og siglingasögu, hetjudáðir
þeirra á heimshöfunum eru rómaðar og vel
sést í þessari sjóferð að þeir vita hvað þeir eru
að gera. Dr. Jean-Baptiste Charcot gerði
ómetanlegar rannsóknir bæði á suð-
urheimskautinu og á norðurslóðum fyrir
heiminn allan á skipi sínu Pourquoi-Pas á ár-
um áður. 

Um borð í skipinu eru vísindamenn og aðrir
sem hafa áhuga á Suðurskautslandinu. Blaða-
menn frá New York Times eru að skrifa um
breytingar á suðurheimskautinu. Margt at-
hyglisvert kemur fram í fyrirlestrum þeirra
um þær breytingar sem eiga sér stað á jörð-
inni og hafa þeir skrifað um það fjölda greina í
blað sitt.

Það er sérstök tilfinning að vera kominn á
enda heimsins í annað sinn. Mörgæsarungi
sem í fyrra skiptið reif kjaft og bölvaði öllu og
öllum í sand og ösku hlaut að vonum nafnið
Bölvar, vegna geðvonsku sinnar. Nú bólar
ekkert á Bölvari, sama hvaða mörgæs er
spurð. Einmana selur verður hálfskömmustu-
legur þegar spurt er um Bölvar; þeir eiga það
víst til að éta mörgæsir. Skyldi hann muna

eftir mér ef ég finn hann? Hann gargaði alla
vega á mig og beit í stígvélin mín. Munum við
sameinast á ný, Bölvar og Ragnar?

Hljóðið í þögninni
Það sem gerir suðurheimskautið sérstakt er
hljóðið í þögninni; hvæsið í vindinum og óm-
urinn frá dýrum sem hræðast ekki manninn
og vilja jafnvel spjalla þegar vel liggur á þeim. 

Stormarnir á Suðurskautslandinu eru ein-
hverjir þeir verstu á jörðinni en þeir standa
helst á veturna. Sjólag á Drake-sundi er einn-
ig illvígt þegar verst lætur og risaöldur al-
gengar. Enda þótt þær hafi hægt um sig núna
getur hafið ygglt sig á hverri stundu.

Nýjasta íshellan, og sú næststærsta svo vit-
að sé, brotnaði í haust frá meginíshellunni í

Weddel-hafi. Jakinn er 1.636 ferkílómetrar og
það mun taka hann um tuttugu ár að bráðna.
Síðasta stóra íshellan sem brotnaði frá meg-
inísnum á Suðurskautslandinu bráðnaði í hafið
rétt við Nýja-Sjáland.

Siglingin yfir Drake-sund er hafin; vindinn
er að herða og öldurnar að stækka. Alba-
trosinn er kominn á flug og eltir skipið. Það er
eins og að sigla inn í aðra veröld, milljónir ára
aftur í tímann, þegar horft í augun á honum
rétt við skipshliðina. Ekki væri nú amalegt að
sjá risaeðlu fljúga fram hjá, ef ske kynni að
einhver þeirra hafi orðið eftir á Suðurskauts-
landinu. Risaeðlurnar réðu lögum og lofum á
jörðinni í 175 milljón ár þar til þær dóu út.
Eða dóu þær kannski aldrei alveg út; eru þær
enn á hverju strái í mannheimum?

Albatrosinn tekur
flugið þegar
vindinn herðir. 
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„Hver sefur hjá hverjum, hver er
heiðarlegur og hver svindlar“
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Þeir sem starfa á sviði hégómavísinda verða
oft mjög sárir og svekktir þegar fréttir þeirra
eru kallaðar slúður. Eitt er þó víst að heimur
hinna ríku og frægu hefur breyst töluvert eft-
ir komu samfélagsmiðla og mun eflaust breyt-
ast miklu meira því mannlegt eðli er í grunn-
inn alltaf það sama þótt einhver örlítil þróun
eigi sér stað.

Orðið slúður merkir ósanna sögusögn sem
gjarnan er komið á kreik til að hæðast að
fólki. Fólk sem starfar á hégómavísindasvið-
inu myndi aldrei gangast við því að dægur-
málafréttir væru slúður því til þess að búa til
góðar dægurmálafréttir þarf fólk að hafa
fréttanef og gott hugmyndaflug. Góður blaða-
maður ber ekkert á borð nema greint sé satt

og rétt frá og ekkert dregið undan sem máli
kann að skipta. Þeir sem skara fram úr á
þessu sviði hugsa nefnilega svolítið eins og
lögreglan og gæta þess að hafa heiðarleikann í
forgrunni. Það sem satt reynist fellur þó ekki
alltaf í kramið því sannleikurinn er oft miklu
meira krassandi og særandi en nokkur skáld-
skapur.

Manneskjan hefur frá upphafi haft afbrigði-
legan áhuga á öðru fólki. Í Sapiens, Mann-
kynssaga í stuttu máli, eftir Yuval Noah
Harari segir að tungumálið hafi þróast með
sögusögnum og slúðri.

„Önnur kenning er að okkar einstaka
tungumál hafi orðið til sem tæki til að skiptast
á upplýsingum um heiminn. Mikilvægustu
upplýsingarnar sem þurfti að miðla snerust þó
um manneskjur, ekki um ljón eða vísindi.
Tungumálið okkar þróaðist til að við gætum
slúðrað. Samkvæmt þessari kenningu eru
Homo sapiens fyrst og fremst félagsverur.
Félagsleg samvinna er lykillinn okkar að því
að lifa af og fjölga okkur. Körlum og konum
nægir ekki að vita hvar ljónin eða vísundarnir
eru niðurkomnir. Það er mun mikilvægara
fyrir þau að vita hver í hópnum þeirra hatar
hvern, hver sefur hjá hverjum, hver er heið-

arlegur og hver svindlar,“ segir í bókinni.
Þrátt fyrir að flestir séu upplýstir um

mannlegt eðli er alltaf ákveðinn hópur sem
setur sig á háan hest og þykist ekki hafa
minnsta áhuga á náunganum. Sá sem þarf að
segja okkur hinum að hann „slúðri“ aldrei um
aðra er í raun og veru að gefa það í skyn að
viðkomandi sé ekki manneskja heldur vél-
menni. Reyndar eru vélmennin orðin svo
tæknileg að þau geta orðið gengið í flest störf
og mögulega væri hægt að forrita vélmenni
þannig að það væri með góðar sögur á færi-
bandi en það er áhyggjuefni seinni tíma.

Þessi þörf mannsins að vita hvað aðrir eru
að gera sést best á lestrartölum mbl.is. Allar
fréttir sem fjalla um krassandi hegðun fólks fá
mikinn lestur. Árlega segja blaðamenn mbl.is
frá því hver dúxaði hverju sinni nema síðasta
vor. Þá birtist viðtal við Þorstein Davíð Stef-
ánsson sem útskrifaðist úr Menntaskólanum í
Reykjavík en fyrirsögnin var: Fall á hverju
lokaprófi fararheill. Þess má geta að þetta við-
tal við Þorstein fékk miklu meiri lestur en
dúxfréttir ársins til samans.

Ein mest lesna fréttin á Smartlandi Mörtu
Maríu 2019 var frétt um að einn þekktasti
leikari og leikstjóri og ein efnaðasta hesta-

kona Íslands hefðu farið hvort í sína áttina.
Það er enginn að ýkja þegar því er haldið
fram að Ísland hafi logað í kjölfarið. Tölvu-
póstum og skilaboðum rigndi inn á ritstjórn-
ina með sögum af þessu góða fólki. Þar á með-
al að hann hefði sést úti að borða í erlendri
stórborg með íslenskri ungri konu með ljóst
hár.

Þótt mannlegt eðli sé eins í grunninn hafa
uppeldi, lífsstíll, áföll og umhverfi áhrif á fólk.
Það breytir því hins vegar ekki að það eru
ekki bara „lágstéttir“ heimsins sem „slúðra“
heldur spyr athæfið hvorki um stétt né stöðu.

Ef fólk vill ekki vera í fréttum eða að
„slúðrað“ sé um það þarf það að haga sér eftir
ákveðnum reglum. Það er líklegra að það sé
„slúðrað“ um manneskju sem fer í
skemmtistaðasleik í miðborg Reykjavíkur að
næturlagi en um manneskju sem fer að sofa
klukkan tíu á kvöldin og drekkur ekkert nema
vatn. Manneskjan sem fer í skemmtistaða-
sleikinn sýnir ákveðna áhættuhegðun því hún
veit ekki hver tekur upp síma og tekur mynd-
band af viðkomandi. Hún veit heldur ekki
hvaða fjölmiðill fær myndbandið sent eða
hvort því verður deilt á YouTube.

Heilræði mitt til þeirra sem ekki vilja vera í
fréttum er því bara að lifa eftir boðorðunum
tíu og þá sérstaklega tíunda boðorðinu: Þú
skalt ekki girnast hús náunga þíns. Þú skalt
ekki girnast konu náunga þíns, ekki þræl hans
eða ambátt, ekki uxa hans eða asna, né nokk-
uð það, sem náungi þinn á.

Gleðilegt ár!

Á tímamótum sem þessum er vel við hæfi að skoða hvað bar hæst 2019. Í heimi hégómavísindanna, eins og Freyr Gígja
Gunnarsson fréttamaður á RÚV kallar dægurmálaheiminn, gerðist margt á árinu sem vert er að skoða nánar. 

MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR 
er fréttastjóri dægurmála á mbl.is hefur starfað hjá
Árvakri frá apríl 2011. Hún hóf blaðamannaferil sinn
árið 2001 hjá tímaritaútgáfunni Fróða, var blaða-
maður á Fréttablaðinu 2004-2006, ritstjóri Veggfóð-
urs 2006, ritstjóri Sirkus og Föstudags 2007-2009.
Áður en Marta María hóf störf á mbl.is var hún að-
stoðarritstjóri Pressunnar.

Sá sem þarf að segja okkur hinum að
hann „slúðri“ aldrei um aðra er í raun og
veru að gefa það í skyn að viðkomandi sé

ekki manneskja heldur vélmenni. 

HÉGÓMAVÍSINDI

’’



FALLEGT ÚTLIT VÖNDUÐ HÖNNUN

Hefðir, handverk og framþróun. Nýja Inspiration línan hefur fallegt og gæðalegt útlit

í samræmi við innri gæði. Hægvaxta fura, náttúrulegt latex, þéttofin bómull og okkar eigið

gormakerfi úr sænsku karbon stáli gefur óviðjafnanleg þægindi og stuðlar að góðum svefni.

DUXIANA
Ármúla 10
) 568 9950
duxiana.com Háþróaður svefnbúnaður
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Eftir nokkurn samdrátt í fyrra fjölgaði upp-
færslum íslenskra leikverka á árinu sem senn er
að líða. Af þeim 37 leiksýningum eftir 67 höf-
unda sem gagnrýnendur Morgunblaðsins skrif-
uðu leikdóma um, á tímabilinu frá jólum 2018
fram í miðjan desember í ár, voru 24 íslensk
verk, þar af fimm leikgerðir. Þetta þýðir að 65%
leiksýninga ársins voru íslensk verk, en 61% í
fyrra, 70% árið 2017, 58% árið 2016 og 64% árið
2015. Þess ber að geta íslensku verkin voru í
reynd örlítið fleiri, því hér er aðeins miðað við
þær sýningar sem gagnrýndar voru í Morgun-
blaðinu. Jákvætt er að íslenskum verkum sé 
aftur að fjölga enda mikilvægt að íslensk leik-
skáld takist á við og kryfji íslenskan raunveru-
leika. Sé litið á erlendu verkin var í ár boðið upp
á sjö leikrit samin á þessari öld, þrjú frá síðustu
öld og þrjú klassísk verk. 

Sé rýnt í uppfærslur ársins með kynjagler-
augum, líkt og undirrituð hefur gert á þessum
vettvangi síðustu árin, má sjá að konum í hópi
leikstjóra og leikskálda fækkaði milli ára. Þann-
ig leikstýrðu konur 52% sýninga í ár, en hlut-
fallið var 55% í fyrra, 47% árið 2017, 42% árið
2016 og 34% árið 2015. Aðeins 24% leiksýninga í
ár byggðust á leiktextum einvörðungu eftir kon-
ur, en hlutfallið var 30% í fyrra, 28% árið 2017,
40% árið 2016 og 19% árið 2015. Þess bera að
geta að um fimmtungur sýninganna byggðist á

leiktextum eftir bæði kyn, alls 30 höfunda, þar
sem konur voru 57%. Sé hlutfall kynja í hópi
leikstjóra og leikskálda skoðað eftir sýningar-
stað má sjá að hjá sjálfstæðum leikhópum er
hlutfall kynjanna hnífjafnt í hópi leikstjóra þeg-
ar samstarfsverkefnin við stóru atvinnuleik-
húsin eru ekki talin með. Séu samstarfsverk-
efnin hins vegar talin með hækkar hlutur
kvenna í 60%. Hjá Borgarleikhúsinu leikstýrðu
konur 54% sýninga þegar samstarfsverkefnin
voru talin með, en án þeirra hækkar hlutur
kvenna í 62,5%. Hjá Þjóðleikhúsinu leikstýrðu
konur 42% sýninga með samstarfsverkefnum,
en án þeirra lækkar hlutur kvenna í 25%. Leik-
félag Akureyrar sker sig úr, því allar sýningar
ársins voru í leikstjórn kvenna.

Styðja mætti betur við frumsköpun
Hjá sjálfstæðum leikhópum byggðust 67% leik-
sýninga á textum eftir karla, 11% á textum
kvenna og 22% á textum eftir bæði kyn þegar
samstarfsverkefnin við stóru atvinnuleikhúsin
eru ekki talin með, en séu þau talin með breyt-
ast tölurnar í 47% texta eftir karla, 26% eftir
konur og 26% eftir blandaða hópa. Hjá Borgar-
leikhúsinu byggðust rúmlega 50% sýninga á
textum eftir karla, um 33% á textum eftir konur
og rest á textum eftir bæði kyn, hvort sem sam-
starfsverkefnin voru talin með eða ekki. Hjá
Þjóðleikhúsinu byggðust 64% leiksýninga á
textum karla, 27% á textum kvenna og 9% á
textum eftir bæði kyn þegar samstarfsverk-
efnin voru talin með, en án þeirra breyttust töl-
urnar í 75% eftir karla, 12,5% eftir konur og
12,5% eftir blandaða hópa. Aftur sker Leikfélag
Akureyrar sig úr þar sem kynjaskipting í hópi
höfunda er jöfn hvort sem samstarfsverkefnin
eru talin með eða ekki. 

Áður en talnaefninu sleppir er vert að vekja
athygli á því að sem fyrr er gróskan í íslenskri
leikritun mest áberandi í sjálfstæðu senunni.
Þannig stendur hún fyrir 17 af 24 uppfærslum
ársins eftir íslensk leikskáld sem er tæplega
71% sýninga. Á sama tíma fá sjálfstæðir leik-
hópar aðeins innan við tíu prósent af því 
opinbera fjármagni sem ráðstafað er til sviðs-

lista. Ef stjórnvöld vilja styðja betur við frum-
sköpun ættu þau að hækka framlag sitt til
sjálfstæðra leikhópa svo um munar. 

Dæmd til að endurtaka söguna
Þegar horft er um öxl er áberandi hversu marg-
ar sýningar ársins reyndust vera í sterku sam-
tali við samtímann, hvort heldur um var að ræða
ný íslensk verk eða erlenda klassík. Viðvörun
við uppgangi bæði fasisma og rasisma í samtím-
anum var áberandi leiðarstef í mörgum af bestu
leiksýningum ársins. Kastljósinu var einnig iðu-
lega beint að spilltum stjórnvöldum og valda-
græðgi sem bitnar á saklausu fólki. 

Pistill undirritaðrar á þessum vettvangi fyrir
ári var ekki fyrr farinn í prentun en Borgar-
leikhúsið frumsýndi Ríkharð III eftir William
Shakespeare í leikstjórn Brynhildar Guðjóns-
dóttur. Úthugsuð túlkun leikstjórans á þessum
400 ára gamla sálfræðitrylli, þar sem fókusinn
var settur á harm kvennanna í kringum titil-
persónuna, skilaði áhrifaríkustu Shakespeare-
uppfærslu síðari ára. Leikkonur á borð við
Eddu Björgu Eyjólfsdóttur og Sigrúnu Eddu
Björnsdóttur túlkuðu angist og kvöl persóna
sinna með mikilli prýði. Hjörtur Jóhann Jóns-
son brilleraði í hlutverki Ríkharðs og hafði á
valdi sínu jafnt húmorinn, slægðina, grimmdina
og umkomuleysið sem býr í þessari margbrotnu
persónu sem vílar ekkert fyrir sér í valdabrölti
sínu. 

Barátta lítilmagnans gegn óbilgjörnun vald-
hafa er meginþráður Matthildar eftir Roald
Dahl í söngleikjaaðlögun Dennis Kelly og Tims
Minchin og leikstjórn Bergs Þór Ingólfssonar
sem Borgarleikhúsið frumsýndi í mars. Þrátt
fyrir ákveðna annmarka handritsins tókst að
skapa hrífandi sýningu með stórt hjarta sem er
enn ein rósin í hnappagat Bergs Þórs og sam-

verkafólks hans. Í sama mánuði frumsýndi
Þjóðleikhúsið Súper eftir Jón Gnarr í leikstjórn
Benedikts Erlingssonar þar sem leikhús fárán-
leikans fékk notið sín til fulls í bráðfyndinni
rannsókn á íslenskum sjálfsmyndarklisjum.
Meðal sýninga sem vakti verðskuldaða athygli
var Mutter Courage eftir Bertolt Brecht í leik-
stjórn Mörtu Nordal. Þar var um að ræða út-
skriftarverkefni leikarabrautar Listaháskóla
Íslands í samstarfi við tónlistardeild skólans
sem unnið var í samvinnu við Leikfélag 
Akureyrar og Þjóðleikhúsið og frumsýnt í maí.
Sterk myndræn framsetning skilaði mjög vel
brýnni stríðsádeilu höfundar. 

Ein áhrifaríkasta frammistaða haustsins var
leikur Sveins Ólafs Gunnarssonar í Rocky! eftir
Tue Biering í leikstjórn Vignis Rafns Valþórs-
sonar sem Óskabörn ógæfunnar frumsýndu í
Tjarnarbíói í október. Fókus verksins á lýð-
skrum stjórnmálamanna samtímans og vaxandi
þjóðernishyggju með tilheyrandi hatursfullri
orðræðu í garð útlendinga kallaðist óþægilega á
við söguna. Spekingar allt frá George Santa-
yana til Winstons Churchill hafa varað við því
að þau sem gleyma sögunni og mistekst að læra
af henni eru dæmd til að endurtaka hana. 

Kærkomið endurmat á sögunni fór fram í 
Atómstöðinni – endurliti eftir Halldór Laxness
Halldórsson í samvinnu við Unu Þorleifsdóttur
sem Þjóðleikhúsið frumsýndi í nóvember í leik-
stjórn Unu, en leikgerðin byggðist á samnefndri
skáldsögu Halldórs Laxness. Í anda epíska leik-
hússins voru áhorfendur þvingaðir til að taka
vitsmunalega afstöðu til ákvarðana borgara-
stéttarinnar um miðja síðustu öld sem hafði 
afgerandi og mótandi áhrif á íslensk samfélag
allt til dagsins í dag. 

Að lokum er ekki hægt annað en að minnast á
eftirminnilega uppfærslu Borgarleikhússins á
Eitri eftir Lot Vekemans í leikstjórn Kristínar
Jóhannesdóttur sem frumsýnd var í nóvember.
Þar miðluðu Hilmir Snær Guðnason og Nína
Dögg Filippusdóttir erfiðu uppgjöri fyrrverandi
hjóna sem minnti okkur á að manneskjan fær
aldrei flúið sjálfa sig og sár gróa illa séu þau
ekki hreinsuð nægilega vel. 

Ljósmynd/Grímur Bjarnason

Atómstöðin – endurlit

Ljósmynd/Hörður Sveinsson

Matthildur

Ljósmynd/Grímur Bjarnason

Í samtali við samfélagið
Viðvörun við uppgangi bæði fasisma og rasisma í samtímanum var áberandi leiðarstef í mörgum af bestu leiksýningum
ársins. Kastljósinu var einnig iðulega beint að spilltum stjórnvöldum og valdagræðgi sem bitnar á saklausu fólki. 

SILJA BJÖRK HULDUDÓTTIR 
hefur starfað sem blaðamaður á Morgunblaðinu frá
árinu 2003. Hún er BA í heimspeki og MA í bók-
menntafræði frá Háskóla Íslands. Silja hefur víðtæka
reynslu á sviði leiklistar og er einn af þremur
leiklistargagnrýnendum Morgunblaðsins.

Aðeins 24% leik-
sýninga í ár bygg-
ðust á leiktextum

einvörðungu eftir konur. 

MANNESKJAN FÆR ALDREI FLÚIÐ SJÁLFA SIG 
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Ljósmynd/Auðunn Níelsson

Mutter Courage

Ríkharður III
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Ríflegt félagslyndi
Lönd sem eyða mestum tíma á félagsmiðlum (dagleg notkun á mann)

0 1

1. Filippseyjar
2. Nígería
3. Mexíkó

4. Tyrkland
5. Rússland
6. Indland

7. Kína
8. Bandaríkin
9. Bretland
10. Spánn

2

LA
N
D

3 4

4 klukkustundir, 1 mínúta

3 klukkustundir, 36 mínútur

3 klukkustundir, 10 mínútur

3 klukkustundir, 5 mínútur

2 klukkustundir, 28 mínútur

2 klukkustundir, 25 mínútur

2 klukkustundir, 19 mínútur

1 klukkustund, 57 mínútur

1 klukkustund, 50 mínútur

1 klukkustund, 43 mínútur

HEIMILD: GLOBAL WEB INDEX, 2019

Kristni
32,2%

Ekki trúaðir
12,7%

Búddismi
7,0%

Íslam
23,5%

Hindúismi
13,6%

Kínversk þjóðtrú 6,1%

Þjóðtrú 3,6%
Síkar 0,3%

Gyðingdómur 0,2%

Trúarbrögð
heimsins
Hlutfall af íbúafjölda

HEIMILD: STATISTA, 2018

Fullt af
afgöngum
Hlutfall matar sem fer í
súginn að meðaltali á heimili

1. Bandaríkin 24%

2. Kanada 21%

3. Sviss 18%

4. Bretland 15%

5. Belgía
Frakkland 14%

7. Austurríki
Ítalía
Mexíkó

13%

10. Pólland 12%

Sameinuðu arabísku
furstadæmin 29,7

Kína* 27,0
Dóminíska lýðveldið 25,0
Rússland 22,6
Brasilía 21,8
Ítalía 21,2
Bandaríkin 20,4
Mexíkó 20,1
Bretland 17,0
Japan 13,6

Harka í
heimanámi
Klukkustundir á viku í nám
eftir skóla í völdum löndum

*TVÆR KÍNVERSKAR BORGIR, PEKING OG
SJANGHAÍ, OG TVÖ HÉRUÐ, JIANGSU OG
GUANGDONG, TÓKU ÞÁTT. HEIMILD: OECD, 2015.

HEME INDEX
M INDEX, 2018

Háborgir safnanna Fjölsóttustu söfnin (milljónir gesta á ári)

0 2 4 6 8 10

10,200,0001. Louvre
PARÍS, FRAKKLANDI

2. Þjóðminjasafn Kína
PEKING, KÍNA

3. Metropolitan-listasafnið
NEW YORK, BNA

4. Söfn Páfagarðs
PÁFAGARÐI

5. Loftferða- og geimsafnið
WASHINGTON, D.C., BNA

6. British Museum
LONDON, BRETLANDI

8,610,000

7,360,000

6,756,000

6,200,000

5,869,000

j

Mona Lisa i Louvre

Geimfari sví
í Loftferða-
geimsafninu

HEIMILD: TH
OG MUSEUM

ífur
- og
u

HEIMILD: THE
ECONOMIST
INTELLIGENCE UNIT,
2019. BYGGT Á
GREININGU ÝMISSA
ÖRYGGISÞÁTTA,
ÞAR Á MEÐAL Í
STAFRÆNUM EFNUM,
HEILBRIGÐISMÁLUM,
ÖRYGGI INNVIÐA OG
PERSÓNULEGU ÖRYGGI.

Njóttu ferðarinnar!Njóttu ferðarinnar!

1. Tókýó, Japan

2. Singapúr

3. Osaka, Japan

4. Amsterdam, Hollandi

5. Sydney, Ástralíu

6. Toronto, Kanada

7. Washington, D.C., BNA

8. Kaupmannahöfn, Danmörku

9. Seúl, Suður-Kóreu

10. Melbourne, Ástralíu

Kínverska (allar mállýskur)

1,3
milljarðar

Spænska

426
milljónir

Enska

339
milljónir

Hindi

260
milljónir

Arabíska

206
milljónir

Portúgalska

202
milljónir

Bengalska

189
milljónir

Rússneska

171
milljón

Japanska

128
milljónir

Þýska

90
milljónir

=10 milljónir

Talað í
tungum

Fjöldi með tungumál
að móðurmáli*

*HÉR ER ÁTT VIÐ ÞÁ SEM HAFA TALAÐ MÁLIÐ
SÍÐAN Í BERNSKU. HEIMILD: ETHNOLOGUE, 2019.

Í 2019
Íþróttaauður
Meðal- vikulaun hjá völdum íþróttaliðum
HEIMILD: SPORTING INTELLIGENCE 2018

F.C. Barcelona
(Spáni)

KNATTSPYRNA
32,4 m.kr.

Oklahoma City
Thunder

(Bandaríkjunum)
KÖRFUBOLTI
24,4 m.kr.

Toronto Raptors
(Kanada)

KÖRFUBOLTI
23,5 m.kr.

Miami Heat
(Bandaríkjunum)
KÖRFUBOLTI
21,9 m.kr.

Manchester
United

(Bretlandi)
KNATTSPYRNA
20,2 m.kr.

San Francisco
Giants

(Bandaríkjunum)
HAFNABOLTI
17,4 m.kr.

New York
Yankees

(Bandaríkjunum)
HAFNABOLTI
13,6 m.kr.

LIGENCE, 2018

HEIMILD: WORLD RELIGION DATABASE, 2015. SAMTALA ER EKKI 100% VEGNA ÞESS
AÐ HLUTFÖLL HAFA VERIÐ RÚNNUÐ AF. ATH. ÖNNUR HEIMILD VAR NOTUÐ Á ÞESSU

ÁRI ÞANNIG AÐ EKKI ER VÍST AÐ TÖLURNAR Í FYRRA SÉU SAMBÆRILEGAR.

Öruggustu borgir heims

Tókýó, Japan

LUCIA DE STEFANI TÓK SAMAN



HREINAR OG FRÍSKAR
TENNUR UM JÓLIN



Um leið og við þökkum ánægjuleg samskipti á árinu
sem er að líða óskum við landsmönnum öllum
gleðilegs nýs ferðaárs. Verið velkomin um borð.

Árið er senn á enda


