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Þurfum að byggja traust
! Ef við segjum ófarir okkar öðrum að kenna erum
við nánast sem pólitísk heild að laumast undan ábyrgð
Guðrún Guðlaugsdóttir
gudrunsg@gmail.com

Í Hannesarholti við Grundarstíg
verður í kvöld málþing í tilefni af útgáfu bókarinnar Hugsmíðar eftir Vilhjálm Árnason, prófessor í heimspeki. Erindi um efni bókarinnar
flytja Bryndís Valsdóttir, Geir Sigurðsson og Þorgeir Tryggvason og
lagðar verða spurningar fyrir Vilhjálm um vanda og verkefni íslensks
lýðræðis og helstu siðferðilegu úrlausnarefna samtímans.
„Þetta er í rauninni ritgerðasafn,
úrval þess sem að ég hef fengist við
eftir að ég varð prófessor við Háskóla
Íslands,“ segir Vilhjálmur Árnason.
„Umfjöllunarefnin eru viðfangsefni úr íslensku samfélagi. Í fyrsta
hluta bókarinnar er fjallað um siðfræði og félagslega heimspeki,
áherslur sem eru mikilvægastar út
frá fræðilegu sjónarmiði. Í öðrum
hlutanum um lýðræðismál, hvaða
skilning sé vænlegast að leggja í lýðræði og lýðræðistilraunir okkar í
samfélaginu á síðustu áratugum. Í
síðasta hlutanum eru svo ýmis mál
sem hafa verið áberandi í íslenskri
umræðu.
Í ástundun heimspeki á Íslandi vill

maður ekki loka sig af í sínum fræðum. Þegar fengist er við siðfræði, félagslega heimspeki og stjórnmálaheimspeki er gagnlegt að láta reyna á
hugmyndir sínar í glímu við þau mál
sem veruleikinn færir manni. Ég hef
haft þessa löngun og áhuga á siðfræði
frá unga aldri. Ég er úr sjávarplássi,
Neskaupstað. Þar ólst ég upp, byrjaði átta ára að beita og um árabil var
ég á handfærum með föður mínum.
Eftir stúdentspróf á Laugarvatni
fór ég í bókmenntir og heimspeki.
Kristján Árnason kennari vakti
áhugann en ég fann fljótlega að
heimspekin átti betur við mig. Ég féll
fyrst fyrir tilvistarheimspeki en síðar
fór ég að hugsa meira um félagsleg
og þjóðpólitísk málefni. Þegar ég
kom hingað til Íslands eftir nokkurra
ára nám í Bandaríkjunum fór ég að
kenna og hef sinnt því síðan ásamt
fræðistörfum.“
Telur þú að siðferði á Íslandi hafi
hrakað?
„Ég tel, án þess að styðjast við
rannsóknir, að það séu ákveðnar siðferðilegar framfarir í samfélaginu,
þ.e. við erum stöðugt að verða meðvitaðri um aukinn rétt minnihlutahópa. Minni áhersla er nú t.d. en áður
á dyggðir einstaklinga og ábyrga

Glamox Luxo
er leiðandi framleiðandi
LED lýsingarbúnaðar
og býður heildarlausnir fyrir
skrifstofuhúsnæði
Leitaðu upplýsinga hjá löggiltum rafverktökum,
lýsingahönnuðum og arkitektum
Fáðu fagmann í verkið til að tryggja rétta
meðhöndlun, endingu og ábyrgð. Það er þitt öryggi.

www.reykjafell.is

hegðun þeirra. Þetta hefur færist
meira yfir á samfélagsgerðina, stofnanirnar, við reiðum okkur því minna á
ágæti einstaklinganna.“
Minnkar þannig samkennd milli
fólks?
„Á því er ákveðin hætta og brýnt að
leggja áherslu á slíkt í uppeldi og
menntun. Samkennd og samhjálp er
almennt sterkari í smærri samfélögum þar sem fólk þekkist. Í borgum er samkennd og samskipti fólks
ópersónulegri. Það hefur bæði kosti
og galla. Að vera útundan í þéttu samfélagi er erfiðara og einnig að eiga
einkalíf í friði fyrir öðrum. Hin þéttu
tengsl geta aftur á móti verið ánægjuleg og gefandi. Borgarsamfélagið er
ópersónulegra en þar ríkir oft meira
umburðarlyndi og fjölhyggja. Um
samkenndina vitum oft ekki fyrr en
eitthvað gerist. Í snjóflóðum upplifum
við til dæmis samkennd þjóðarinnar
mjög sterkt.“
Hvað finnst þér um trúarbragðadeilur sem nú örlar á?
„Ýmis ágreiningsefni koma upp í
fjölmenningarsamfélagi, sem er mikil
áskorun í okkar samtíma og við þurfum auðvitað að læra að takast á við.
Þar vil ég nefna til samræðusiðfræði
og leikreglur. Við komum úr ólíkum
áttum með ólíkan menningarlegan og
trúarlegan bakgrunn. Hvernig getum
við mæst og sameinast um grundvallarleikreglur sem við öllu virðum? –
Og jafnframt staðið vörð um ólíka
menningarlega þætti sem við þurfum
að læra að lifa sameiginlega með.“
Umbrotatímar hafa verið undanfarin ár. Hefur lýðræðið styrkst eða
veikst?
„Svarið er bæði já og nei. Ég tók
þátt í rannsókninni á orsökum hrunsins. Í áttunda bindi siðfræðihópsins
segir að þó að við verðum að muna að
tilteknir einstaklingar hafi brugðist
illilega, þá sé mun mikilvægara að
horfa á það sem við köllum lýðræðislega innviði. Í lýðræðislegu samfélagi
okkar hefði mátt vænta viðnáms við
því sem gerðist. Svo sem auðsöfnun á
hendur fárra og stórra fyrirtækjasamsteypa, miðað við smæð samfélagsins. En það var hvergi raunverulegt viðnám við þessari þróun.
Er við ræddum við ritstjóra og fjölmiðlamenn sögðu þeir: „Við kunnum
á samskiptin við stjórnmálamenn en
ekki á viðskiptavaldið. Það kom að
okkur úr allt öðrum áttum og með allt
öðrum hætti, svo sem boðum, styrkjum og vinsemd. Mikið áhyggjuefni er
að menn hafa ekki verið á varðbergi
gegn valdi fjármála- og viðskiptalífsins. Ekki aðeins hvernig allt gerðist
heldur hvernig því var leyft að gerast.
Þar var ekki pólitískt viðnám.“

Bankamenn fengu
nánast frítt spil
Áttu svör við af hverju fór sem fór?
„Ég held að þetta eigi sér rætur í
pólitískri hugmyndafræði, sem ekki
var bara hér heldur víða um lönd.
Tala má um afskiptaleysi. Til eru
athyglisverðar skýrslur frá Viðskiptaráði þar sem gert er verulega
lítið úr ríkinu og fram kemur að láta
þyrfti sem mest í hendur einkaaðila.
Þar ríkti ákveðin trú á að það myndi
skila okkur betra samfélagi. En það
gekk ekki. Þarna voru auðvitað líka
ákveðnar hagfræðilegar hugmyndir.
Þetta var flókið samspil. Gerð var
ákveðin tilraun, og sums staðar höfðu
menn meiri burði til þess að gera
þessar tilraunir en annars staðar.
Íslenskt samfélag er mjög lítið og
engin reynsla var af bankastarfsemi
af þessu tagi. Reynslulitlir bankamenn fengu nánast frítt spil. Lausnarorðið var frelsi – frelsi í mjög sérstakri merkingu – frelsi sem afskiptaleysi. Ekki var hugað að því sem þarf
að gera þegar frelsi er til umræðu –
samspilinu við ábyrgð og eftirlit.
Eftirlit mátti ekki vera íþyngjandi,
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Ég er úr sjávarplássi, Neskaupstað.
Þar ólst ég upp, byrjaði
átta ára að beita og um
árabil var ég á handfærum með föður mínum.

talað var um eftirlitsiðnað og gegn
þeim mikilvægu stofnunum sem í
raun þjónuðu almannahagsmunum.
Svo sem Fjármálaeftirliti og Samkeppnisstofnun. Þær þóttu fyrir í
svona andrúmslofti.
Eftir hrun skapaðist mikið vantraust á stjórnmál og á lýðræðisskipulagið eins og það hafði verið. Við
höfum löngum iðkað lýðræðið þannig
að borgararnir séu virkir á fjögurra
ára fresti í kosningaþátttöku.
Við glatað traust kom áhersla á
beina lýðræðið, þátttökulýðræðið.
Mitt mat er að þessar lýðræðistilraunir hafi að verulegu leyti mistekist. Lýðræðisáhugi íslensks almennings er ánæguleg auðlind sem
vel þarf að fara með. Þess vegna er
að vissu leyti sorglegt hvað lítið hefur
komið út úr þessum tilraunum.
Meginskýringin er að beint lýðræði er mjög vandmeðfarið. Auðvitað
er hægt að hópast saman en við erum
með fulltrúalýðræði og viljum ekki
leggja það af. Huga þarf vel að
tengslunum þarna á milli. Ég tel
þroskavænlegra að þátttökulýðræði
sé ekki of atkvæðamiðað. Of mikil
áhersla er nú á að við verðum að
kjósa oftar og vera með þjóðaratkvæðisgreiðslur.
Margar leiðir eru til að þroska
ákvarðanir. Oft er talað um borgara-

ráð, sem eru þá skipuð borgurum og
fagfólki. Ýmsar leiðir eru til þess að
hugsa mál í samráði við borgaranna.
Aðalmarkmiðið er þá að auka sáttina
og vitið hjá mönnum og virkja borgarana betur til þess að hugsa málin.
Einnig hvernig við getum betur dregið hina kjörnu fulltrúa til ábyrgðar.“
Erum við stödd á mótunartímum?
„Já, og það er mjög stutt frá hruni.
Náttúrlega er þekktur frasi að
kreppa feli í sér tækifæri. Gagnlegt
getur verið fyrir einstaklinga að lenda
í lífskreppu og ná að vinna sig út úr
henni. Einstaklingur getur fundið
ýmsar leiðir, en þegar heilt þjóðfélag
upplifir kreppu þá er afskaplega erfitt
að nýta tækifærin sem skapast. Meðal
annars vegna þess að hinir andstæðu
hagsmunir skerpast líka.“
Er mismunun fólks hér verulegt
áhyggjuefni?
„Já, og dæmi um slíkt er kvótakerfið, sem að mínu mati er ranglátt. Ég
kem að vísu úr sjávarplássi, sem kom
vel út úr kvótamálunum eins og það
stendur núna. En skoðum málið nánar. Hvað gerðist við upptöku kvótakerfisins? Skipseigandinn, útgerðarmaðurinn einangraðist frá því
þéttriðna neti sem skapað hafði honum skilyrði til atvinnureksturs. Að
vissu leyti skapað hann atvinnuskilyrði en það var heilt samfélag sem
gerði honum kleift að stunda sína útgerð. Með tilkomu kvótakerfisins var
eigandinn aðskilinn þessu neti og gat
meira að segja flutt sína starfsemi
burt og skilið sitt gamla samfélag eftir. Þarna er hróplegt ranglæti út frá
klassískum kenningum um eignarrétt. Það er; fólk hefur lagt vinnu sína
í eitthvað sem það á svo réttmætt tilkall til. Sjávarsamfélögin í heild skapa
þann grundvöll sem til þarf og það er
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Dúkkuheimili – ★★★★ , S.B.H. Mbl.
Lína langsokkur (Stóra sviðið)

Lau 31/1 kl. 13:00
Lau 21/2 kl. 13:00
Sun 22/2 kl. 13:00
Sun 1/2 kl. 13:00
Lau 28/2 kl. 13:00 Táknmálst.
Lau 7/2 kl. 13:00
Sun 1/3 kl. 13:00
Sun 8/2 kl. 13:00
Sun 8/3 kl. 13:00
Lau 14/2 kl. 13:00
Lau 14/3 kl. 13:00
Sun 15/2 kl. 13:00
Táknmálstúlkuð sýning 28.febrúar kl 13

Dúkkuheimili (Stóra sviðið)

Mið 28/1 kl. 20:00
Sun 1/2 kl. 20:00
Fim 5/2 kl. 20:00
Aðeins sýnt út febrúar

Fös 6/2 kl. 20:00
Sun 8/2 kl. 20:00
Sun 15/2 kl. 20:00

Sun 22/2 kl. 20:00

Kenneth Máni (Litla sviðið)

Fim 29/1 kl. 20:00
Lau 7/2 kl. 20:00
Fös 30/1 kl. 20:00
Sun 8/2 kl. 20:00
Stærsti smáglæpamaður Íslands stelur senunni

Fös 13/2 kl. 20:00
Fös 20/2 kl. 20:00

Öldin okkar (Nýja sviðið)

Fös 30/1 kl. 20:00
Sun 1/2 kl. 20:00
Lau 31/1 kl. 17:00
Lau 7/2 kl. 20:00
Lau 31/1 kl. 20:00
Sun 8/2 kl. 20:00
5 stjörnu sýning að mati gagnrýnanda

Fös 20/2 kl. 20:00

Beint í æð (Stóra sviðið)

Fim 29/1 kl. 20:00
Fös 30/1 kl. 20:00
Lau 31/1 kl. 20:00
Sprenghlægilegur farsi

Sun 15/3 kl. 13:00
Lau 21/3 kl. 13:00
Sun 22/3 kl. 13:00
Lau 28/3 kl. 13:00
Sun 29/3 kl. 13:00

Lau 7/2 kl. 20:00
Fös 13/2 kl. 20:00
Lau 14/2 kl. 20:00

Lau 21/2 kl. 20:00
Fös 27/2 kl. 20:00

Bláskjár (Litla sviðið)

Þri 3/2 kl. 20:00
Mið 4/2 kl. 20:00
Fyrsta verðlaunaleikritið sem gerist í Kópavogi

Ekki hætta að anda (Litla sviðið)

Mið 28/1 kl. 20:00 6.k.
Fös 6/2 kl. 20:00 9.k
Lau 31/1 kl. 20:00 Aukas.
Mið 11/2 kl. 20:00 Aukas.
Sun 1/2 kl. 20:00 7.k.
Fim 12/2 kl. 20:00 10.k
Fim 5/2 kl. 20:00 8.k.
Lau 14/2 kl. 20:00 Aukas.
Nýtt verk eftir Auði Övu Ólafsdóttur

Sun 15/2 kl. 20:00 11.k
Mið 18/2 kl. 20:00 12.k
Fim 19/2 kl. 20:00

Bandarískir framleiðendur velja
Birdman bestu kvikmynd liðins árs

Morgunblaðið/Kristinn

mjög sérkennilegt að einangra hann
frá skipstjóra eða útgerðarmanni.
Það verður afar erfitt að finna réttláta leið út úr þessum ógöngum.“

Þverfagleg rannsókn á lýðræði
Þú fjallar um barnavernd og svo
rétt fólks til að eignast börn?
„Mikilvægt að gera greinarmun á
tvenns konar ólíkum rétti. Það er
annars vegar sú tegund æxlunarfrelsis að fólk geti hagað barneignum sínum að vild, sé ekki látið
gangast nauðugt undir ófrjósemisaðgerðir eða eitthvað slíkt. Þá erum
við að tala um mannréttindi.
Hin tegund æxlunarfrelsis er þá:
Á fólk tilkall til þjónustu á þessu
sviði sem lið í heilbrigðiskerfi sem
rekið er fyrir almannafé? Þetta er
flókin spurning. Við getum ekki gert
allt í heilbrigðiskerfinu. Við þurfum
að taka erfiðar ákvarðanir um hvar
eigi að setja mörkin. Ég tel að það
þurfi að huga að brýnum lífstækifærum. Að menn geti gert hluti
sem fólk er almennt fært um að
gera, ganga, stunda vinnu og sjá um
sig. En er það, að eignast börn, af
slíku tagi?
Barnaverndarsjónarmið eru mér
hugleikin. Frumhugsunin er þá
hagsmunir þess barns sem er að
fæðast en ekki hitt, að verið sé að
hugsa fyrst og fremst út frá hagsmunum fullorðinna. Ég hef fært rök
gegn nafnleyndinni, tel mikilvægt að
fólk eigi kost á því að fá að vita um
uppruna sinn. Ég hef alltaf haldið á
lofti þessum málflutningi sem er að
mínu viti barnaverndarsjónarmið.“
Hvað er í vændum hjá þér núna?
„Ég er vinna að þverfaglegri
rannsókn á lýðræði, veikleika þess
og hvernig við getum styrkt það.

Málþing verður um þessa rannsókn í
maí og niðurstöður komast vonandi
á bók. Ég er og með í bígerð bók á
ensku og kannski tvær. Annarsvegar um lífsiðferðileg efni, sem ég
hef skrifað mikið um og hins vegar
um íslensk samfélagsmál.
Mér er hugleikið ábyrgðarhugtakið, við tölum mikið um nauðsyn þess að axla ábyrgð. Mér finnst
skemmtilegt hvað þetta getur haft
margþætta merkingu. Svo sem persónulega fyrir okkur hvert og eitt –
við þurfum að axla ábyrgð og lifa
okkar lífi.
Síðan getur maður tekið inn í
þetta margvíslegt samhengi, svo
sem pólitísk ábyrgð. Í hinu fræga
lekamáli kristallast hugmyndir um
hvernig hægt er að draga fólk til
pólitískrar ábyrgðar.“
Erum við Íslendingar að axla
ábyrgð?
„Vænlegasta leiðin til þess að læra
ekki af kreppu er að leita rótanna að
óförunum erlendis. Umsáturskenningarnar hafa verið notaðar og aukin
þjóðernishyggja. Ef við keyrum upp
okkar ágæti, segjum ófarir okkar
öðrum að kenna erum við nánast
sem pólitísk heild að laumast undan
ábyrgð.
Það mikilvægasta sem við getum
gert er að læra af því sem gerðist og
axla ábyrgðina sjálf. Ekki með því
einu að draga hina og þessa einstaklinga til ábyrgðar, þó það sé auðvitað mikilvægt frá réttlætissjónarmiði, heldur með framsýnni ábyrgð.
Við borgarar þess lands gegnum
mismikilvægum hlutverkum í þessu
skyni, en við þurfum öll að axla þá
ábyrgð að byggja traust samfélag
sem veitir viðnám eyðingaröflum.“

Kvikmyndin Birdman var valin af
félagi kvikmyndaframleiðenda í
Bandaríkjunum, Producers Guild,
besta kvikmynd ársins þegar tilkynnt var um val félagsmanna á
bestu myndum liðins árs. Hafði hún
betur en Boyhood sem margir töldu
líklegasta til að hreppa hnossið. Síðustu sjö ár hefur kvikmyndin sem
hlýtur þessi verðlaun einnig hreppt
Óskarsverðlaunin.
The Lego Movie var valin besta
teiknimyndin, besta heimildakvikmyndin var valin Life Itself,, um

AFP

Birdman Alejandro González Iñárritu

leikstýrir og framleiðir kvikmyndina.

kvikmyndarýninn Roger Ebert,
besta sjónvarpsþáttaröðin var
Breaking Bad og besta gamanefnið í
sjónvarpi Orange Is the New Black.

564 5520

Þarf bíllinn þinn á þjónustu að halda?

bilajoa.is

Bílaverkstæði Jóa býður upp á alla almenna
þjónustu fyrir flestar gerðir bifreiða.

Opið

mánudaga til
fimmtudaga

8-17
föstudögum

8-15

með allt fyrir bílinn
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