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Dreng á tíunda ári haldið sofandi eftir alvarlegt slys við Reykdalsstíflu: 

Foreldrar fylltust skelfingu
Fjölmörg dæmi eru um að hafnfirskir 

foreldrar hafi fyllst skelfingu þegar 
fréttir bárust af slysinu við Reyk-

dalsstíflu í vikunni. Tveir piltar, bræður á 
tíunda og þrettánda ári lentu í sjálfheldur 
neðan við fossinn þar sem lækurinn rennur 
úr lóninu ofan við stífluna. Karlmaður á 

þrítugsaldri reyndi að hjálpa þeim. Allir 
voru fluttir á sjúkrahús, en erfiðlega gekk 
að að ná þeim úr vatninu. Þeim yngri er 
haldið sofandi á spítala, þegar þetta er 
skrifað undir hádegi á fimmtudag, en 
hinn eldri hefur verið útskrifaður og er 
hjá fjölskyldu sinni. Maðurinn sem reyndi 

að koma þeim til hjálpar hefur líka verið 
útskrifaður. 

Fjölmargir hafnfirskir foreldrar fylltust 
ótta þegar fregnir bárust um slysið. Fregnir 
voru óljósar í upphafi, bæði orðrómur á 
samfélagsmiðlum og á vefmiðlum. 

Sjá bls. 2.

Verið er að tæma vatnið úr lóninu ofan við fossinn þar sem piltarnir lentu í sjálfheldu. Þar undir er um 100 cm djúp steypt þró. 
Ekki er vitað hvernig piltarnir festust þarna.  Mynd: Svavar Halldórsson.
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900 milljóna króna framkvæmd
Fyrirhugað er að bjóða út í maí 

1,6 km kafla Arnarnesvegar 
milli Reykjanesbrautar og 

Fífuhvammsvegar. Gert er ráð fyrir 
að framkvæmdir við kaflann hefjist 
síðar í ár og ljúki á því næsta. 

Í þessu útboðsverki er boðin út gerð 
norður akbraut Arnarnesvegar á veg-
kaflanum og verður vegurinn því 2ja 
akreina vegur fyrst um sinn. Gatna-
mót Arnarnesvegar við Glaðheimaveg/
Hnoðraholtsveg og við Þorrasali verða 
byggð sem hringtorg. Gatnamótin við 

Lindarveg verða einungis hægribeygju 
gatnamót. 

Til framkvæmdarinnar teljast einnig 
gerð undirgangna undir Arnarnesveg 
við Reykjanesbraut og við hringtorg 
við Þorrasali, segir í svari Vegagerðar-
innar við fyrirspurn blaðsins. 

Verið er að leggja lokahönd á 
hönnunar- og útboðsgögn, sem 
unnin hafa verið í samstarfi við full-
trúa Kópavogsbæjar, Garðabæjar og 
veituaðila. 

Á árinu 2009 var þessi kafli 

Arnarnesvegar hannaður sem 4 
akreina vegur, hætt var við útboð 
vegna niðurskurðar og síðan var veg-
urinn endurhannaður sem 2ja akreina 
vegur. 

Vegagerðin segir að lega og hæðar-
setning vegarins fylgi samþykktum og 
staðfestum skipulagsáætlunum í bæði 
Garðabæ og hér í Kópavogi. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir 
geti hafist síðar á þessu ári og verklok 
verði á árinu 2016. Heildarkostnaður 
er áætlaður um 900 m.kr. 
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Bjartir dagar framundan
Það verður mikið um dýrðir á 

menningarhátíð Hafnarfjarðar 
Björtum dögum sem haldnir 

verða dagana 22. -26. apríl. Á síðasta 
degi vetrar syngja fjórðu bekkingar inn 
hátíðina og sumarið, listamenn bjóða 
heim á Gakktu í bæinn og Heimahá-
tíðin verður haldin í 13 heimahúsum 
í miðbænum. Marín Hrafnsdóttir, 
menningar- og ferðamálafulltrúi í 
Hafnarfirði segir að allir séu velkomnir 

og að þessi mikilvæga menningarhátíð 
sé að festa sig í sessi. 

Sumri verður fagnað með fjöl-
skyldudagskrá á Sumardaginn fyrsta 
og á Björtum dögum koma fram fjöl-
margir listamenn auk þess sem félags-
miðstöðvar taka virkan þátt í hátíðinni 
segir á vefsíðu bæjarins. Þá muni leik-
skólarnir að venju skreyta bæinn með 
verkum sínum. 

Nánar er fjallað um þetta á bls. 8. 

Íslendingar taki  
til hjá sjálfum sér
Jón Baldvin Hannibalsson fyrrver-

andi formaður Alþýðuflokksins 
og utanríkisráðherra, segir að Ís-

lendingar verði að taka til í eigin ranni 
„svo að við getum uppfyllt inntöku-
skilyrðin, ef og þegar þar að kemur.“ 
Hann segir í bæjarblaðinu Kópavogi 
sem kom út í gær að hann sé síður en 
svo andvígur aðild Íslands að Evrópu-
sambandinu, þótt hann hafi nýlega 
sagt að aðild væri ekki í sjónmáli. „Ég 
leyfði mér bara að benda á staðreyndir, 
sem ættu að liggja öllum í augum uppi. 
Burtséð frá því, hvort við styðjum að-
ild eða ekki, getur ekki af henni orðið 
í bráð. Fyrir því eru tvær ástæður. Sú 

fyrri er, að við uppfyllum ekki inn-
tökuskilyrðin. Hin síðari er sú, að ESB 
er í tilvistarkreppu og mun ekki veita 
viðtöku nýjum aðildarríkjum a.m.k. 
næsta hálfa áratuginn. Þetta er bara 
svona, hvort sem okkur líkar betur 
eða verr.“ Sjá bls. 10-11

100 ára afmæli kosningaréttar: 

Afmæli fagnað á Everest
Vilborg Arna Gissurardóttir 

pólfari og háfjallahetja sem 
nú klífur hæsta fjall veraldar 

hyggst fagna 100 ára kosningaréttaraf-
mæli á toppi Everestfjalls. Vilborg Arna, 
fékk fána 100 ára kosningaréttarafmæl-
isins og hyggst flagga á toppi fjallsins í 
næsta mánuði, þegar hún nær toppnum. 

Vilborg Arna pólfari setti sér það 
markmið að klífa Tindana sjö á einu 
ári, hæsta fjallstind í hverri heimsálfu. 
Vilborg hefur lokið við sex tinda en varð 
að snúa frá í Everest ferðinni í fyrra er 
íshrun og mannskaði varð á fjallinu, – 
enda hætt við alla leiðangra þá. 

Nú heldur hún á ný á Everest, síðasta 

og jafnframt erfiðasta tindinn. Vilborg 
ætlar sér að verða fyrst íslenskra kvenna 
til að sigra þetta hæsta fjall jarðar en það 
er 8.848 metrar að hæð. Hún hélt utan 
31. mars og hefur verið við undirbúning 
við fjallið og hæðaraðlögun. Þann 13. 
maí mun hún halda upp fjallið eða síðar 
eftir veðri. Sú ferð mun taka 5 daga.

Vilborg Arna með fánann sem fer með henni á Everest, ásamt Ástu ragnheiði Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra 
afmælisnefndar 100 ára kosningaréttarafmælisins.

Hundruð óttuðust 
um börn sín
Frh. af forsíðu

Foreldrar hafnfirskra barna urðu 
mjög óttaslegnir þegar fréttir bár-
ust af slysinu við Reykdalsstífluna í 

vikunni. Þarna eru grunnskólar í grennd 
og tónlistarskóli alveg í næsta nágrenni. 
Blaðið þekkir dæmi þess að eftir að vef-
miðlar fluttu óljósar fregnir af því að börn 
hefðu kannski drukknað, að foreldrar 
hafi fyllst áhyggjum og kvíða þegar börn 
þeirra, sem þeir vissu að þarna væru ná-
lægt, svöruðu ekki í síma. Fóru ýmsir 
þegar af stað til að gá að börnum sínum. 

Töluverður viðbúnaður var þegar 
fréttist um slysið, sjúkra- og lögreglu-

bílar og fóru fréttir af slysinu bæði um 
samfélagsmiðla og vefsíður fjölmiðla. 

„Þessar óljósu fréttir netmiðlanna 
gerðu það að verkum, að foreldrar 
hundruða barna í Hafnarfirði fylltust 
skelfingu og ótta um eigin börn. Þrír 
grunnskólar eru mjög nærri vettvangi 
slyssins og því ekki óeðlilegt að starfsfólk 
skólanna svo ekki sé talað um foreldra 
skólabarna, hafi brugðið í brún og það 
skapað hræðslu við þessar fréttir,“ segir 
Guðmundur Árni Stefánsson, fyrrver-
andi bæjarstjóri, meðal annars á Face-
book síðu sinni.
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Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja og 4ra 
herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu 
fylgja öllum íbúðum.

Nýhöfn 2-6 Sjálandi í Garðabæ
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Naustavör 2-8
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Naustavör 2 í Kópavogi. Íbúð-
irnar eru 2ja til 4ra herbergja. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða 
stórri timburverönd. 

Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu 
í Kópavogi

bygg.is

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetn-
ing íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt 
með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, 
afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Lundur 2-6 Fossvogsdalnum 
í Kópavogi

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Skoðið teikningar á bygg.is

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
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Hið andlega fárviðri
Nú er komin út bókin Vertu 

úlfur eftir Héðin Unnsteins-
son. Héðinn er einn fremsti 

sérfræðingur þjóðarinnar á sviði geð-
heilbrigðismála og framlag hans til þess 
málaflokks er þjóðinni gríðarlega dýr-
mætt. Má þar m.a. nefna Geðorðin 10 
sem hanga á velflestum ísskápshurðum 
landans, á vinnustöðum, í kennslu-
stofum og víðar. 

Í bókinni Vertu úlfur leggur Héð-
inn sjálfan sig undir með því að deila 
með lesendum tímabili í lífi sínu þar 

sem hann fór frá því að vera jakkafa-
taklæddur ráðuneytissérfræðingur í 
að vera (talinn) alvarlega geðsjúkur 
maður sem hefur misst alla sína reisn 
og endaði sem viljalaust verkfæri 
einstaklinga og aðstæðna sem hann 
sjálfur hafði enga stjórn á. 

Með ótrúlegum styrk og þekkingu, 
bæði á sjálfum sér og sjúkdómnum, 
leyfir hann lesandanum að fylgjast með 
hruninu öllu og upprisunni sjálfri í 
eigin lífi. Í sjúkum huga sínum myndar 
m.a. snarbiluð tengsl milli stöðu sinnar 

og hins eiginlega hruns sem síðar átti 
eftir að verða. 

Reisn Héðins, kærleikur, virðing og 
skynjun fyrir heildarmyndinni kemur 
svo vel fram í frásögninni. Það var 
ómögulegt að leggja frá sér bókina allt 
frá fyrstu blaðsíðu til þeirrar síðustu. 
Ég hef lengi ekki lesið bók sem hefur 
haft svona áhrif á mig. Svona sérstök 
áhrif. Ég grét aftur og aftur, sá húmor-
inn í fáránleikanum, fann á köflum 
til mikillar reiði yfir því kerfi sem við 
höfum komið okkur upp í tengslum 
við geðheilbrigðisþjónustu, skynjaði 
óbærilegan sársauka í gegnum frá-
sögnina, og langaði til að reyna að 
skilja það andlega fárviðri sem á sér 
stað í huga einstaklings sem tekst á 
við veikindi af þessu tagi. 

Frásögnin öll er einstaklega ljóðræn. 
Djúp vitund Héðins um það sem er í 
gangi frá mínútu til mínútu meðan 
veikindin stóðu yfir, gerir mann í raun 
þátttakanda í atburðarásinni vegna 
spennuþrunginnar frásagnar hans. 
Dásamleg er notkun tungumálsins 
þar sem Héðinn lýsir dýpri skynjun 
á hverju smáatriði í líkama sínum, í 
umhverfi sínu, á alheiminum, skynjun 
sem er ýktari og öfgafyllri en venju-
legur maður getur skilið. Hver einasta 
skynjun, andleg og líkamleg, virðist 
þúsundföld, næmi fyrir manneskjum, 
náttúru, sjálfum sér - og Guði. 

Héðinn skilur okkur lesendur eftir 
með sterka samlíðan með honum og 
sammannlegan vilja til að hjálpa til. 
Og það var svo fallegt að lesa um vini 
hans sem sýndu honum skilning og 
virðingu og leyfðu honum að ráða 

ferðinni í fáránlegu leikriti lífs hans 
þegar mest gekk á. 

Þetta er engin venjuleg manneskja 
sem Héðinn lýsir í æðikastinu - í upp-
heimum, og frásagnir eru magnaðar 
af fáránleikanum sem í textanum 
líða áfram eins og eðlilegur hlutur í 
sjúkum huga. Í geðveikum huga geta 
ítrekuð fataskipti, sérdregnar gardínur 
í sjúkrastofu, fólkið í útvarpinu og út-
reiknuð bílnúmer haft stórkostleg áhrif 
á framvindu mikilvægra mála eða jafn-
vel á framtíð heimsins. Á sama tíma að 
átta sig á, milli heima, - að eitthvað er 
ekki eins og það á að vera og svo síðan 
hrunið þegar „þykka flauelsteppið var 
yfir heilanum“. 

Upprisan hefur tekið tíma. Að ná 
sáttum og fyrirgefa. Og það hefur Héð-
inn gert. Markmið hans er að hafa áhrif 
til breytinga. 

Það þarf mikið þor til að skrifa 

svona bók. Ekki síst fyrir mann sem 
vill láta taka sig alvarlega sem póli-
tískur ráðgjafi eða sérfræðingur, jafn-
vel á heimsvísu, en Héðinn starfaði 
m.a. hjá Alþjóða heilbrigðismálastofn-
uninni. 

Eitt er víst að Héðinn Unnsteins-
son er enn stærri manneskja og mikil-
vægari fyrir að stíga fram og deila með 
okkur hvernig það er að hafa veikst af 
geðhvarfasýki en vera samt einn af lyk-
ilmönnunum, hugsuðunum í íslensku 
samfélagi. Það sannar fyrir mér að við 
höfum líklega farið á mis við stórkost-
legar manneskjur í gegnum tíðina sem 
hafa greinst með sama sjúkdóm, vegna 
þess að þær voru ekki meðhöndlaðar 
rétt og fengu ekki þann kærleik og 
skilning sem til þurfti. 

Í lok bókar færir Héðinn Unnsteins-
son þjóðinni ótrúlega fallega gjöf í 
formi lífsorðanna 14 sem hver einasta 
manneskja getur fundið bjargræði í. 

Vertu úlfur er einstök bók sem allir 
ættu að lesa til að reyna að skilja hvað á 
sér stað í heimi einstaklings sem hefur 
verið sleginn af í samfélaginu vegna 
þeirra ríkjandi viðhorfa sem ríkt hafa 
í geðheilbrigðismálum á Íslandi. 

Héðinn segir á einum stað í bók-
inni þegar hann lýsir viðbrögðum heil-
brigðiskerfisins við geðsjúkum manni: 
„það var litla móðurorku að finna í 
heilbrigðiskerfinu“. 

Móðurorkan sem er kærleikurinn í 
sinni fegurstu mynd. 

Hafðu þakkir Héðinn Unnsteinsson 
fyrir framlag þitt.

Soffía Vagnsdóttir,  
fræðslustjóri, Akureyri

Unglingaþing
Ungmennaráð Hafnarfjarðar 

hélt árlegt unglingaþing í 
félagsmiðstöðinni Vitanum 

í Lækjarskóla mánudagskvöldið 13. 
apríl. Þar fá unglingar í Hafnarfirði 
tækifæri til þess að koma ábendingum 
á framfæri sem ungmennaráð vinnur 
áfram með og kemur til bæjaryfirvalda. 
Á þinginu sköpuðust góðar umræður 
og margvíslegar tillögur voru lagðar 
fram en í upphafi skrifaði unga fólkið 
hugmyndir á gula miða sem voru svo 
ræddir í þaula í litlum hópum. 

Ungmennaráð er skipað tveimur 
fulltrúum úr öllum grunnskólum 
í Hafnarfirði, þremur úr hvorum 
framhaldsskólanum og þrír fulltrúar 
eru valdir í gegnum ungmennahúsið 
Húsið, sem eru þá fulltrúar þeirra sem 
eru ekki í skóla eða sækja nám í annað 
sveitarfélag. 

Unglingaþing var fyrst haldið í 
Hafnarfirði árið 2004 og margar til-
lögur unglinganna litu síðar dagsins 
ljós, s.s. unglingagjald í strætó og nýjar 
rennibrautir í Suðurbæjarlaug. Að 
loknu þingi var ungmennaráð stofnað 
sem hefur síðan haldið utan um undir-
búning og framkvæmd unglingaþings. 
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Slysið í læknum í Hafnarfirði er öllum erfitt. Ekki aðeins drengjunum 
sem lentu í slysinu og fjölskyldu þeirra, heldur einnig bæjarbúum öllum 
og sjálfsagt flestum landsmönnum.

Enn er verið að rannsaka hvað átti sér stað. Fjarðarpósturinn segir frá því 
að 11 ára systir drengjanna sem lentu í fossinum hafi hringt á hjálp. Þetta 
voru hárrétt viðbrögð. Nú er kannað hvernig fyrirbyggja má svona og hvað 
þarna átti sér stað. 

Víst er að stúlkan, maðurinn sem reyndi að bjarga drengjunum og viðbragðs-
aðilar sem voru fljótir á staðinn og virðast strax hafa gert sér grein fyrir 
alvarleika málsins, eiga hrós skilið fyrir framgöngu sína. 

En þetta alvarlega slys kom við fleiri. Fregnir af slysinu ollu mikilli skelfingu 
hjá fjöldamörgum foreldrum í bænum. Blaðið þekkir nokkur dæmi vel frá 
fyrstu hendi af ótta og kvíða þegar ekki náðist í barn, eftir að Vísir greindi frá 
því að börn kynnu að hafa drukknað í læknum í Hafnarfirði. Fréttir annarra 
miðla voru óljósar.

Guðmundur Árni Stefánsson fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði er harð-
orður í garð fjölmiðlanna. 

„Hvaða almannahagsmunir, sem eru og eiga jafnan að vera leiðarljós fjöl-
miðla, kölluðu á það, að flestir fjölmiðlar þyrftu nánast að greina frá hinum 
hræðilegu atburðum og þróun þeirra í beinni útsendingu. Þar var fjallað um 
að tveir ungir drengir væru mjög hætt komnir og sagt að á þeim tímapunkti 
væri óvíst að þeir lifðu af. Fyrsta fréttin birtist á netsíðum fjölmiðla á meðan 
björgunaraðgerðir stóðu yfir og voru eðli máls óljósar og spásagnakenndar. 
Og eins og venjulega, þá fylgdu flestallir fjölmiðlar í kjölfar þess fyrsta, sem 
fréttina birti,“ segir hann á Facebook síðu sinni. Og hann heldur áfram:

„Þessar óljósu fréttir netmiðlanna gerðu það að verkum, að foreldrar hundruða 
barna í Hafnarfirði fylltust skelfingu og ótta um eigin börn. Þrír grunnskólar 
eru mjög nærri vettvangi slyssins og því ekki óeðlilegt að starfsfólk skólanna 
svo ekki sé talað um foreldra skólabarna, hafi brugðið í brún og það skapað 
hræðslu við þessar fréttir. Það er ljóst að síminn logaði í Hafnarfirðinum í 
gær, þegar foreldrar reyndu að fá upplýst um öryggi eigin barna.“

Fjölmargir taka undir þetta. 

Áberandi viðbúnaður við lækinn varð raunar til þess að fregnir um slys 
bárust hratt um snjallsíma og samfélagsmiðla. Eitt af hlutverkum fjölmiðla 
er að flytja staðreyndir og hrekja sögusagnir sem auðveldlega kvikna við 
þessar aðstæður. Fyrstu fréttir af slysinu gefa því miður ekki tilefni til að 
ætla að fjölmiðarnir hafi uppfyllt þetta mikilvæga hlutverk. Afleiðingin var 
óttasleginn almenningur. Það er nokkuð sem við sem störfum við fjölmiðla 
þurfum að taka alvarlega og sýna auðmýkt gagnvart eðlilegum viðbrögðum 
fólks. Einnig þarf að læra af þessu máli, en það hefur sinn tíma. 

Núna er bara eitt sem skiptir máli. Hugur okkar allra er hjá drengnum litla 
sem enn liggur á spítala, bróður hans og fjölskyldu. 

Ingimar Karl Helgason

Erfiðir dagar

Leiðari
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Guðrún Ágústa hættir
Guðrún Ágústa Guðmunds-

dóttir, bæjarfulltrúi Vinstri 
grænna og fyrrverandi bæj-

arstjóri, baðst lausnar frá skyldum sem 
bæjarfulltrúi á fundi bæjarstjórnar í 
vikunni. Var erindi hennar samþykkt. 

Hún var á dögunum ráðinn fram-
kvæmdastjóri Alþýðusambands Ís-
lands. 

Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir 
tekur sæti Guðrúnar Ágústu í bæjar-
stjórn.
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Myndir Jónínu
Ferli Jónínu Guðnadóttur 

myndlistarmanns verða gerð 
skil í Hafnarborg nú á sunnu-

daginn (12. apríl) kl. 14 með sérstakri 
dagskrá. 

Sýndar verða myndir af verkum 
frá öllum ferlinum og munu Pétrún 
Pétursdóttir og Ólöf K. Sigurðardóttir 
ræða við listakonuna um ferilinn og 
þær hugmyndir sem liggja að baki 
verkunum. 

Ferill Jónínu hófst upp úr miðjum 
sjöunda áratugnum en þá hafði 
hún lagt stund á myndlistarnám 
við Myndlista- og handíðaskóla Ís-
lands og við Konstfack í Stokkhólmi. 
Grunnur Jónínu er í leirlist og hún 
hefur um árabil verið í framvarðar-
sveit íslenskrar leirlistar um leið og 
hún var öflugur brautryðjandi þess að 

rjúfa tengslin við nytjalist og nota leir-
inn sem efnivið sjálfstæðra listaverka. 

Í Sverrissal Hafnarborgar stendur nú 
yfir sýningin á verkum Jónínu sem ber 
yfirskriftina Vörður. Í verkunum leitar 
listakonan aftur til bernsku sinnar og 
mótunarára um miðja síðustu öld. 
Hún finnur hugmyndum sínum form 
í skúlptúrum og veggverkum þar sem 
saman fara fjölbreyttur efniviður á borð 
við steinsteypu, gler og leir. 

Hringborð í Hafnarborg
Á morgun laugardaginn 18. 

apríl kl. 14 verður efnt til 
málþings í tengslum við sýn-

inguna MENN sem nú stendur yfir 
í Hafnarborg. Rannsóknarstofnun í 
jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands 
(RIKK) skipuleggur málþingið en þar 
koma fræðimenn og samfélagsrýnar 
saman og ræða efni frá sjónarhóli 
karla- og jafnréttisfræða, segir í frétta-
tilkynningu. 

Þátttakendur eru allir þekktir fyrir 
rannsóknir eða skrif um jafnréttismál 
en það eru þeir Ingólfur V. Gíslason, 
Jón Ingvar Kjaran og Árni Matthí-
asson. Haukur Ingvarsson rithöfundur 
og bókmenntafræðingur stýrir mál-
þinginu en að framsöguerindum lok-
unum taka listamennirnir, sem eiga 
verk á sýningunni, þátt í pallborðsum-
ræðum. 

Sýningin MENN beinir sjónum að 
stöðu karla við upphaf 21. aldar og 
þeim breytingum sem orðið hafa á 
högum þeirra í ljósi breyttrar stöðu 
kvenna. Á sýningunni eru verk eftir 
þá Curver Thoroddsen, Finn Arnar 
Arnarson, Hlyn Hallsson og Kristinn 
G. Harðarson. Í verkunum takast þeir 
á við spurningar um stöðu karla innan 
fjölskyldu, hugmyndir um þátttöku 
þeirra í heimilislífi, ábyrgð á afkomu 
og uppeldi barna. 

Um þátttakendur hring-
borðsins: 
Ingólfur V. Gíslason, lektor við Há-
skóla Íslands á sviði karlafræði, 
fæðingarorlofs og jafnréttismála. 
Ingólfur hefur áratuga reynslu af 
rannsóknum, kennslu og starfi á sínu 
sérsviði. Ingólfur nefnir sitt erindi 
Sjónvarpsmenn frá Suður-Kóreu. 

Jón Ingvar Kjaran, lauk doktorsprófi 

árið 2014 og er aðjúnkt við menntavís-
indasvið Háskóla Íslands. Hann hefur 
unnið við rannsóknir í hinsegin- og 
kynjafræðum samhliða kennslu við 

Verzlunarskóla Íslands. Erindi Jón 
Ingvars nefnistBræðralag: vinátta og 
umhyggja íslenskra karlmanna. 

Árni Matthíasson, blaðamaður á 
Morgunblaðinu og samfélagsrýnir 
sem ritað hefur pistla um stöðu karla 
auk þess sem hann hefur skrifað um 
íslenska tónlist, bókmenntir og tölvur 
og tækni. 

Málþingið hefst með því að Ólöf K. 
Sigurðardóttir forstöðumaður Hafnar-
borgar og sýningarstjóri sýningarinnar 
MENN gerir grein fyrir sýningunni. 
Að framsögum loknum verða pall-
borðsumræður með þátttöku fram-
sögumanna og listamannanna sem 
eiga verk á sýningunni. Fundarstjóri 
er Haukur Ingvarsson rithöfundur og 
bókmenntafræðingur. Málþingið er 
öllum opið og aðgangur er ókeypis. 

Vel heppnuð 
þriðjudagsklassík
Hallveig Rúnarsdóttir sópran-

söngkona og Hrönn Þráins-
dóttir héldu tónleika í sal 

Tónlistarskóla Garðabæjar þriðju-
dagskvöldið 7. apríl sl. Tónleikarnir 
voru hluti af tónleikaröðinni Þriðju-
dagsklassík í Garðabæ á vegum 
menningar- og safnanefndar Garða-
bæjar. Yfirskrift tónleikanna var 
Speglasalur tilfinninganna og áhorf-
endur kunnu vel að meta lögin sem 
voru flutt þetta kvöld eftir tónskáldin 
Schubert, Fauré, Franz og Schönberg. 
Listamönnunum var fagnað vel og 
lengi að loknum flutningi og gestir 
fengu tvö aukalög í hressilegum kab-
arettstíl. 

Ingibjörg Guðjónsdóttir sópran-
söngkona og kórstjóri er listrænn 
stjórnandi tónleikaraðarinnar sem er 
nú haldin þriðja vorið í röð. Tvennir 
tónleikar eru eftir á vorönn og næstu 
tónleikar verða haldnir fyrsta þriðju-
dagskvöld í maí en þá eru það Gunnar 
Kvaran sellóleikari og Elísabet Waage 
hörpuleikari sem stíga á svið. 

Áhyggjur af Iðnskólanum
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar lýsir 

yfir áhyggjum af framtíð Iðn-
skólans í Hafnarfirði í ljósi 

þeirra viðræðna sem nú eru farnar af 
stað um hugsanlega sameiningu við 
Tækniskólann. Bæjarstjórnin fjallaði 
um málið á miðvikudag.

Tækniskólinn er stærsti framhalds-
skóli landsins og er einkarekinn. 
Rekstrarfélag skólans er í eigu Sam-
taka fyrirtækja í sjávarútvegi (áður 
LÍÚ) Samtaka iðnaðarins, Samorku 
og Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar segir að 

Iðnskólinn hafi mikilvægu hlutverki að 
gegna í skólasamfélaginu í Hafnarfirði 
og þjóni ekki einungis þeim fjölda hafn-
firskra ungmenna sem þar stunda nám 
heldur einnig nemendum annars staðar 
að af höfuðborgarsvæðinu og landinu 
öllu. „Bæjarstjórn Hafnarfjarðar leggur 
þunga áherslu á mikilvægi fjölbreytts 
framhaldsnáms, og þá ekki síst iðn-
náms, í bæjarfélaginu og óskar eftir 
upplýsingum og samráði um framtíð 
Iðnskólans í Hafnarfirði. Bæjarstjórn 
leggur áherslu á að starfsemi Iðnskólans 
í Hafnarfirði verði áfram í bænum.“ 

Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir.

Curver Thoroddsen, Kung Fu þvottahús, 2015.

Kristinn G. Harðarson, Útsaumur, 
1996 - 2002
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Bjartir dagar framundan í Hafnarfirði: 

Allir viðburðirnir mikilvægir
Bjartir dagar hafa fest sig í sessi 

sem lítil og skemmtileg menn-
ingarhátíð þar sem allir sem 

vilja getað tekið þátt,“ segir Marín 

Hrafnsdóttir, menningar- og ferða-
málafulltrúi í Hafnarfirði í samtali við 
blaðið. 

Menningarhátíðin Bjartir dagar hefst 

á miðvikudag í næstu viku og verða 
ýmsir viðburðir um allan bæ í nokkra 
daga.  

„Það verður boðið uppá fjöldan allan 
af mjög flottum tónleikum og skipar 
tónlistin stærsta þáttinn í hátíðinni í 
ár. Heimahátíð Lista- og menningar-
félagsins er á síðasta vetrardag og þar 
verða 13 hljómsveitir í 13 heimahúsum 
í miðbænum, þá verður bæjarlista-
maður Hafnarfjarðar Andrés Þór með 
tónleika, Bjartmar Guðlaugsson og 
kammersveitin Camerarctica auk þess 
sem Karlakórinn Þrestir og Magnús 
Eiríksson stilla saman strengi,“ segir 
Marín Hrafnsdóttir. 

„Myndlistarmenn bjóða heim á 
Gakktu í bæinn og á upphafskvöldinu 
má búast við miklu lífi í bænum enda 
Heimahátíðin og Gakktu í bæinn í 
gangi. 4. bekkingar syngja inn hátíðina 
á Thorsplani og einnig verður efnt til 
fjöldasöngs á Kænunni á laugardeg-
inum svo það má með sanni segja að 
það verði mikið sungið á Björtum 
dögum í ár. Þá verða fjölbreyttar 
myndlistarsýningar í Hafnarborg 
auk þess sem Bjartmar Guðlaugsson 
sýnir verk sín á sýningunni Hljóm-
sveit hússins. Þá bjóða Byggðsafnið 
og Skógræktarfélag Hafnarfjarðar upp 
á spennandi og fræðandi gönguferðir 

og þannig mætti lengi telja,“ bætir hún 
við. 
- Hvernig hefur þetta framtak gengið 
hingað til? 

„Í fyrra var hátíðin einnig haldin 
samhliða Heimahátíðinni í apríl-
mánuði og eru flestir sammála um að 
það hafi verið til bóta að færa hátíðina 
framar en áður var hún haldin í lok 
maí. Sumardagurinn fyrsti er núna 
hluti hátíðarinnar en það er alltaf 
mikill hátíðisdagur hjá Íslendingum,“ 
segir Marín. 

Spurð um mikilvægi þessa fyrir bæ-
inn segir hún: „Ég tel að allir viðburðir 
séu mikilvægir og að þeir mættu vera 
fleiri í Hafnarfirði en ég myndi vilja 
sjá hátíðina vaxa frekar og styrkjast,“ 
segir Marín Hrafnsdóttir og bætir við 
að allir séu velkomnir. 

Ítarlega dagskrá má finna á vef 
Hafnarfjarðarbæjar. 

Könnun meðal ungmenna: 

Reykingar, dóp og
drykkja á undanhaldi 
Niðurstöður könnunar Rann-

sóknar og greiningar sem 
lögð var fram í febrúar fyrir 

alla nemendur í 8. , 9. og 10. bekk í 
Hafnarfirði sýna að verulega hefur 
dregið úr vímuefnaneyslu unglinga 
síðustu árin sem og reykingum. 

Vakin er athygli á þessari könnun á 
heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar. Árlega 
taka unglingar á Íslandi þátt í þessari 
könnun og er unnið úr gildum svörum 
þeirra nemenda sem tóku þátt. Alls 
tóku 84% nemenda í unglingadeildum 
grunnskólanna í Hafnarfirði þátt en 
samkvæmt niðurstöðum úr könnun-
inni er vímuefnaneysla unglinga á 
talsverðu undanhaldi. 

Eins og sjá má á þessum myndum 
úr skýrslunni höfðu á um og yfir þriðj-
ungur unglinga í tíunda bekk orðið 
drukkin á síðustu þrjátíu dögum, fyrir 
um 15 árum síðan. Síðan hefur jafnt 
og þétt dregið úr drykkju unglinga í 
tíunda bekk. Ekki aðeins í Hafnarfirði, 
heldur einnig á öllu höfuðborgarsvæð-
inu og landinu öllu. 

Um fimmtungur ungmenna í tíunda 
bekk reykti daglega fyrir fimmtán 
árum. Ef marka má tölur úr könnun-
inni nú, má ætla að svo til enginn 
tíundubekkingur í Hafnarfirði reyki 
daglega. 

Neysla á munn- og neftóbaki hefur 
sömuleiðis dregist saman ef marka má 

könnunina. En þó eru um fjögur pró-
sent hafnfirskra tíundubekkinga sem 
segjast hafa notað munntóbak, einu 
sinni eða oftar undanfarinn mánuð. 
Það er á pari við meðaltalið á landinu 
öllu og höfuðborgarsvæðinu. Nef-
tóbaksneysla er minni í Hafnarfirði en 
sem nemur landsmeðaltali og það sem 
þekkist á landinu í heild, um 2 prósent 
tíundubekkinga í Hafnarfirði, sem er 
helmingi minna en sem nemur með-
altali á landinu öllu og annars staðar á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Tölur um neyslu kannabisefna virð-
ast aðeins vera til fyrir allra síðustu ár 
í Hafnarfirði, en sjá má að það virð-
ist vera að draga úr neyslu. Leitnin á 
landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu í 

heild er sú að miklu færri unglingar í 
10. bekk segjast hafa prófað hass einu 
sinni eða oftar á ævinni nú en fyrir 
áratug eða meira. 

Neysla þessara efna, áfengis og 
kannabisefna, er minni í 9. bekk en 
í hinum 10. en þróunin er í sömu átt. 

Lágt hlutfall nemenda í 10 bekk seg-
ist hafa prófað amfetamín, eða sniffað, 
tekið inn sveppi í því skyni að komast í 
vímu eða prófað e-töflu. Þetta eru eitt 
til tvö prósent í tíunda bekk. 

Það vekur athygli segir á vef Hafnar-
fjarðarbæjar að engin vímuefnaneysla 
mælist meðal nemenda í 8.bekk, þ.e. 
engir nemendur hafa neytt áfengis, 
tóbaks eða annarra vímuefna sam-
kvæmt niðurstöðum.

Marín Hrafnsdóttir.
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ALLAR ALMENNAR BÍLAVIÐGERÐIR
Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

NÝ OG BETRI 
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þessa 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan og 

Opel ef spíss slitnar.

Mikið úrval fallegra 
fermingagjafa
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Amerískt ójafnaðarþjóðfélag 
eða norrænt velferðarríki? 
„Við Íslendingar stöndum nú frammi fyrir vali. Viljum við verða að am-
erísku ójafnaðarþjóðfélagi í anda nýfrjálshyggju, eða viljum við endur-
reisa hér velferðarsamfélag að norrænni fyrirmynd? “ spyr Jón Baldvin 
Hannibalsson, fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins. Hann ræðir um 
aðild Íslands að Evrópusambandinu, hrun nýfrjálshyggjunnar, hugsjónir 
jafnaðarmennsku, lærdóm Íslendinga af hruninu og fleira. 

- Þá sem styðja aðild Íslands að Evrópu-
sambandinu rak í rogastans um daginn, 
þegar þú sagðir, að aðild Íslands væri 
ekki í sjónmáli. Ert þú á móti ESB-aðild? 

Nei, ég leyfði mér bara að benda á 
staðreyndir, sem ættu að liggja öllum í 
augum uppi. Burtséð frá því, hvort við 
styðjum aðild eða ekki, getur ekki af 
henni orðið í bráð. Fyrir því eru tvær 
ástæður. Sú fyrri er, að við uppfyllum 
ekki inntökuskilyrðin. Hin síðari er 
sú, að ESB er í tilvistarkreppu og mun 
ekki veita viðtöku nýjum aðildarríkjum 

a.m.k. næsta hálfa áratuginn. Þetta er 
bara svona, hvort sem okkur líkar betur 
eða verr. Okkur væri því nær að reyna 
að taka til hendinni í eigin ranni, svo 
að við getum uppfyllt inntökuskilyrðin, 
ef og þegar þar að kemur. 
- Í hverju lýsir sér þessi tilvistarkreppa 
ESB? 

Evrópusambandið þjáist af langvar-
andi banka- og skuldakreppu, sem 
pólitíska forystan hefur reynst ófær um 
að lækna. Skuldakreppan er því orðin 
að stjórnmálakreppu, sem er farin að 

reyna á sjálfa innviði sambandsins. Það 
sem er að er, að stjórnlaust fjármála-
kerfi hefur vaxið raunhagkerfinu yfir 
höfuð. Völd og áhrif fjármagnseigenda 
eru orðin svo mikil, að lýðræðinu stafar 
ógn af. 

Besta dæmið um þetta er laumu-
hagkerfið í skattaskjólum heimsins. 
Meginið af heimsviðskiptunum er nú 
í höndum tiltölulega fárra risavaxinna 
fjölþjóðafyrirækja. Þessar auðhringa-
samsteypur skrá móðurfélög sín ein-
hvers staðar í útnárum heimsins, þar 
sem skattar eru ýmist engir eða smá-
þóknun til málamynda. Rannsóknar-
stofnun í Washington D. C. telur, að 
þetta laumuhagkerfi, sem er utan við 
lög og rétt, sé nú orðið á stærð við hag-
kerfi Bandaríkjanna og Japans til sam-
ans. Svipað og stærsta og þriðja stærsta 

hagkerfi heimsins. Allt utan við lög og 
rétt. Stjórnlaust og ábyrgðarlaust. 

Þetta fjármagn fer um heiminn með 
hraða rafboða í tölvukerfum, í leit að 
skyndigróða handa eigendum sínum. 
Það hefur vaxið raunhagkerfi heimsins 
yfir höfuð. Þjóðríki heimsins fá ekki 
rönd við reist á eigin spýtur. Þetta kerfi 
þandist út, þegar lög og reglur um starf-
semi banka- og fjármálastofnana voru 
afnumdar, síðla á seinustu öld. Við það 
varð til „skuggabankakerfi“ utan við 
lög og rétt – sem er orðið óviðráðan-
legt. Það er til marks um völd og áhrif 
þessara skuggabaldra, að maðurinn 
sem gerði Luxemborg að skattaparadís 
í hjarta Evrópusambandsins og heldur 
yfir því verndarhendi, var gerður að 
forseta framkvæmdastjórnar ESB. Þetta 
er svona eins og Al Capone hefði verið 
gerður að dómsmálaráðherra eða yfir-
manni alríkislögreglunnar í Bandaríkj-
unum á sinni tíð. 
- Er þetta þá dæmigert bóluhagkerfi? 

Skilin milli venjulegra viðskipta-
banka og þessa „skuggahagkerfis“ 
hafa verið rofin. Við það bætist, að 
seðlabankar þjóðríkja ráða nú orðið 
litlu um peningamagn í umferð. Það 
vald hefur færst til einkabanka og fjár-
málastofnana, sem bera enga ábyrgð. 
Einkabankar búa til peninga og stýra 
ráðstöfun þeirra. Þetta peningamagn 
er allt skuldsett. Bankarnir skulda 
innistæðueigendum, og lántakendur 
skulda bönkunum. Eftirsóknin eftir 
skammtímagróða er svo stríð, að 
meginið af þessu fé leitar í fasteigna- 
og verðbréfabrask. Þetta er í eðli sínu 
bóluhagkerfi. Þegar skuldirnar eru 
orðnar óbærilegar, springur blaðran. 
Þá er skattgreiðendum gert að borga 
brúsann; þeim er gert að borga skuldir 
„óreiðumanna“. Það er réttlætt með því, 
að fjármálakerfið sé orðið svo stórt, að 
ef það falli, þá hrynji hagkerfið. Þetta er 
það sem gerðist 2008 í Bandaríkjunum, 
í Evrópu og hér á landi. Og af því að 
við höfum ekkert lært af hruninu og 
sömu öfl eru enn að verki, stefnir allt 
í, að sagan verið endurtekin. 
- Eiga stjórnmálamenn ekki að vera 
vörslumenn almannahagsmuna? Hvers 
vegna beita þeir ekki lagasetningarvaldi 
þjóðríkja til að koma í veg fyrir, að al-
menningur – skattgreiðendur – borgi 
skuldir einkaaðila? 

Fyrir því eru ýmsar ástæður. Ein 
er sú, að ráðandi hugmyndafræði á 
Vesturlöndum s.l. þrjá áratugi – ný-
frjálshyggjan – er beinlínis í þjónustu 
þessara afla. Nýfrjálshyggjumenn eru af 
sama sauðahúsi og kommúnistar voru í 
gamla daga – bara með öfugu formerki. 
Báðir trúa á Stóra sannleik. Stóri sann-
leikur nýfrjálshyggjumanna rúmast í 
tveimur orðum: Alræði markaðarins. 
Samkvæmt þessu trúboði er íhlutun 
ríkisins – fyrir atbeina lýðræðislegra 
kjörinna stjórnvalda – ævinlega af hinu 
vonda. Nýfrjálshyggjan er því í innsta 
eðli sínu andlýðræðisleg. 

Önnur ástæða er sú, að þetta sjálf-
ráða auðvald hefur vaxið almanna-
valdinu – stjórnmálavaldinu – yfir 

höfuð. Þótt lýðræði sé enn ríkjandi að 
nafninu til, t.d. í Bandaríkjunum, er 
það meira í orði en á borði. Stjórn-
málavald í Bandaríkjunum er eins og 
hver önnur markaðsvara. Hún er keypt 
og seld. Þingmenn eiga endurkjör sitt 
undir þessu valdi. Auðvaldið ræður 
ekki bara vinnu og afkomu fólks. Það 
á ekki bara fjölmiðlana og áróðurs-
stofnanirnar, sem aftur ráða umræðu 
og skoðanamyndun. Það á stjórnmála-
mennina og jafnvel heilu stjórnmála-
flokkana. Lobbýistar þeirra ráða lög-
gjöfinni. Kjósendur eru í stórum stíl að 
glata trausti á lýðræðinu og stofnunum 
þess. Meira en helmingur kjósenda kýs 
ekki. Stóru flokkarnir í Bandaríkjunum 
eru í reynd 20% flokkar. 
- Er svipuð þróun að eiga sér stað á 
Íslandi? 

Þetta gerðist á Íslandi í aðdraganda 
Hrunsins. Fáeinir auðkýfingar eignuð-
ust Ísland, m.a. í krafti eignaraðildar á 
bönkum og fjármálastofnunum. Þeir 
eignuðust fjölmiðlana og eiga þá enn. 
Þeir keyptu einstaka stjórnmálamenn 
og jafnvel stjórnmálaflokkana. Á Ís-
landi skiptir einkaréttur á nýtingu sjáv-
arauðlindarinnar sköpum. LÍÚ mótar 
ekki bara stefnu Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokksins í sjávarútvegsmálum. 
Vald þeirra í landsbyggðakjördæm-
unum er orðið slíkt, að þar má heita 
vonlaust að ná kjöri, án þess að vera í 
náðinni hjá sægreifunum. Á árunum 
fyrir Hrun tóku peningarnir völdin af 
stjórnmálunum. Og af því að stjórn-
málaforystan á Alþingi eftir Hrun for-
klúðraði því að fylgja eftir niðurstöðum 
Rannsóknarnefndar Alþingis um að 
draga rétta aðila til ábyrgðar og um að 
gera grundvallarbreytingar á stjórnar-
skrá og stjórnskipun – búum við enn 
við sama kerfið. 

Niðurstaðan er sú, að Ísland er orðið 
að ójafnaðarþjóðfélagi í amrískum stíl. 
Einkaleyfi á nýtingu sjávarauðlindar-
innar er í höndum fáeinna forréttinda-
aðila. Á fiskveiðiárinu 2012/13 fengu 
handhafar kvótans í sinn hlut um 60 
milljarða króna í hreinan hagnað, um-
fram rekstrargjöld, afskriftir og fjár-
magnskostnað. Þessar fjárhæðir renna 
til tiltölulegra fárra landsmanna. 50 
fyrirtæki í sjávarútvegi fara með meira 
en 85% alls kvótans. Á bak við þessi 
fyrirtæki eru fáein hundruð manna. 

Með öðrum orðum, fjármagnið 
er að færast á æ færri hendur. Hafa 
menn tekið eftir því, að eignarhaldið 
á höfuðborg Íslands er jafnt og þétt 
að færast í hendurnar á nokkrum 
eignarhaldsfélögum? Bóluhagkerfið, 
sem er í uppsiglingu, er að sprengja 
upp fasteignaverðið enn á ný. Á sama 
tíma getur unga fólkið hvorki keypt 
né leigt. Í samanburði við grannþjóðir 
okkar er Ísland orðið að láglaunalandi. 
Munurinn á hinum ríku og hinum fá-
tæku stingur í augu. Það er kraumandi 
óánægja undir yfirborðinu. Spurningin 
er, hvort leiðtogar stjórnarandstöð-
unnar hafi burði til að virkja þessa 
óánægju og beita henni sem afli til að 
knýja fram aðkallandi umbætur. 

Kellogg´s froot loops
verð 398 kr.

Kellogg´s rice Krispies
verð 624 kr.

Kellogg´s frozen
verð 658 kr.

prins póló 28 x 50g
verð 1.998 kr.

smoothie, margar gerðir
verð 298 kr./stk.

popcorners 3 gerðir
verð 298 kr./stk.

ali grísabógur paKKaður
verð áður 898 kr./kg

pampers jumbo+ pacK
verð 2.498 kr./kassinn

svínaKótilettur
verð áður 1.598 kr./kg

lambaprime
verð áður 3.640 kr./kg

pampers baby wipes
verð 428 kr./pr. stk.

fl lambahryggur frosinn
verð áður 1.998 kr./kg

hangiframpartur í bitum
verð áður 1.349 kr./kg

helgar-
tilboð
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OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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- Er það ekki hið hefðbundna hlutverk 
lýðræðisjafnaðarmanna, í samstarfi 
við verkalýðshreyfingu, að vinna gegn 
misskiptingu auðs og tekna og fyrir þjóð-
félagslegu réttlæti – án byltingar – eftir 
lýðræðislegum leiðum? 

Orðin eiga það stundum til að glata 
merkingu sinni – verða valdi vanans 
að bráð. Orðið social-democrat merkir 
á íslensku að vera lýðræðis-jafnaðar-
maður. Þessi orð segja allt sem segja 
þarf um hið pólitíska erindisbréf 
jafnaðarmanna. Þeirra hlutverk er að 
virkja lýðræðið til þess að draga úr 
þeim efnahagslega og félagslega ójöfn-
uði, sem óbeislaður kapitalismi ella 
veldur. Og við viljum gera þetta með 
því að virkja lýðræðið, beita stjórn-
málavaldinu með umboði fólksins 

gegn ofríki fjármálavalds hinna fáu. 
Reynslan sýnir, að þetta getum við því 
aðeins gert, að við njótum stuðnings 
öflugrar verkalýðshreyfingar. Hið 
norræna velferðarríki er sköpunar-
verk jafnaðarmannaflokka, sem með 
atbeina öflugrar verkalýðshreyfingar 
komu böndum á hið óbeislaða skrímsli 
frumkapítalismans. 

Öfugt við kommúnista erum við 
ekki byltingarsinnar. Við erum lýð-
ræðisjafnaðarmenn. Stundum vorum 
við kallaðir hægfara umbótamenn. Það 
merkir, að við byggjum ekki okkar póli-
tík á skyndilausnum, heldur á þaul-
hugsaðri og skipulagðri umbótaáætlun. 
Tækin sem við beitum til að draga úr 
misrétti og stuðla að auknum jöfnuði, 
eru skattkerfið og velferðarkerfið. Stig-

hækkandi tekjuskattur – að skattleggja 
einstaklinga eftir efnum og ástæðum 
– er lykilatriði. 

Almannatryggingar – sjúkra-
tryggingar, slysa- og örorkutryggingar 
og atvinnuleysistryggingar, ásamt 
skylduaðild að lífeyrissjóðum, eru 
annað tæki. Jafnrétti til náms, án til-
lits til efnahags eða þjóðfélagsstöðu, 
er enn eitt tækið. Þetta eru stofnanir 
velferðarríkisins. Til samans hafa þær 
dregið úr ójöfnuði, misskiptingu og 
óréttlæti frumkapitalismans. Ekkert af 
þessu – þessum stofnunum velferðar-
ríkisins, sem hafa smám saman gert 
þjóðfélag okkar manneskjulegra – hefði 
orðið til nema fyrir atbeina lýðræðis-
jafnaðarmanna með stuðningi öflugrar 
verkalýðshreyfingar. 

Þessi þjóðfélagsgerð – hið norræna 
velferðarríki – er eina þjóðfélagstil-
raun seinustu aldar, sem staðist hefur 
dóm reynslunnar. Kommúnisminn er 
fyrir löngu huslaður á öskuhaugum 
sögunnar, og frumkapitalisminn – 
óbeislað markaðskerfi í anda nýfrjáls-
hyggju – er að hruni komið. Það þurfti 
atbeina ríkisvaldsins til að forða því frá 
allsherjar hruni – nýrri heimskreppu 
árið 2008. Þessi kreppa hefur að-
hjúpað siðferðilegt gjaldþrot nýfrjáls-
hyggjunnar. Það birtist okkur í því, að 
gróðinn er einkavæddur en skuldirnar 
þjóðnýttar. Ríkisvaldið verður að koma 
til bjargar, af því að óbeislaður kapital-
ismi stenst ekki til lengdar. 
- Er þá markaðskerfið sjálft undirrót 
vaxandi ójafnaðar? 

Það hefur ekki hvarflað að jafnaðar-
mönnum á Norðurlöndum að afnema 
markaðskerfið. Það er gagnlegt til síns 
brúks, þar sem það á við, eins og Tage 
Erlander, hinn farsæli leiðtogi sænskra 
jafnaðarmanna, sagði um það. „Mark-
aðskerfið er þarfur þjónn, en óþolandi 
húsbóndi“. Þetta varðar kjarna málsins. 
Það sem gerst hefur á s.l. áratugum 
er, að óbeislað markaðskerfi í anda 
nýfrjálshyggju hefur sest í húsbónda-
sætið: Auðvaldið hefur tekið völdin 
af almannavaldinu. Þetta hefur gerst 
í Bandaríkjunum og víða í Evrópu. 
Þetta hefur gerst með afdrifaríkum 
afleiðingum hér á landi. Þetta hefur 
gerst alls staðar, þar sem jafnaðar-
mannaflokkar og verkalýðshreyfing 
hafa verið of veikburða til að veita öfl-
ugt viðnám. En þetta hefur ekki gerst 
á Norðurlöndum. Þar hefur norræna 
módelið haldið velli og reyndar gert 
gott betur. Það hefur sannað yfirburði 
sína í hörðum heimi hnattvædds kap-
ítalisma. 

Gagnrýni nýfrjálshyggjutrúboðsins 
á norræna velferðarríkið hefur reynst 
vera á sandi byggð. Það er alveg sama 
á hvaða mælikvarða árangurinn er 
veginn: hagvöxtur, framleiðni, rann-
sóknir og þróun, tækninýjungar, 
atvinnuþátttaka – ekki síst kvenna 
– atvinnusköpun, gæði menntunar, 
heilbrigði, langlífi, vernd náttúru og 
almenn lífsgæði – allt er þetta í fremstu 
röð á Norðurlöndum í alþjóðlegum 
samanburði. 
- Við Íslendingar stöndum nú frammi 
fyrir vali. Viljum við verða að amerísku 
ójafnaðarþjóðfélagi í anda nýfrjáls-
hyggju, eða viljum við endurreisa hér 
velferðarsamfélag að norrænni fyrir-
mynd? 

Íslenskir jafnaðarmenn munu minn-
ast þess í mars 2016, að þá er heil öld 
liðin frá stofnun Alþýðuflokksins 
og Alþýðusambandsins, sem fyrstu 
áratugina voru ein og sama hreyf-
ingin. Þetta er sú hreyfing, sem lagði 
grunninn að velferðarríki á Íslandi. 
Af sögu þessarar hreyfingar má margt 
læra, bæði um það sem vel hefur til 
tekist og hitt sem miður fór; um sigra 
jafnt sem beiska ósigra – ekki síst vegna 
sundurlyndis í eigin röðum. Upprifjun 
þessarar sögu er tilvalið tækifæri til 
að hefja frjóa umræðu um grunngildi 
lýðræðislegrar jafnaðarstefnu – um 
erindisbréf jafnaðarmanna á vegferð 
þeirra á nýrri öld.

„Gagnrýni nýfrjálshyggjutrúboðsins á norræna velferðarríkið hefur reynst vera á sandi byggð. Það er alveg sama á hvaða mælikvarða árangurinn er veginn,“ 
segir Jón Baldvin Hannibalsson.



Framtíðin
á Víðistaðatúni

Nýlega hóf starfshópur á vegum Hafnarfjarðarbæjar 
störf við að móta framtíðarsýn fyrir Víðistaðatún 
með það í huga að að nýta svæðið enn betur.

Starfshópurinn leitar nú til áhugasamra bæjarbúa 
um að leggja verkefninu lið og boðar til opins 
íbúafundar þar sem málin verða rædd, ásamt því að 
fulltrúar hópsins munu kynna nýjar áherslur.

Nánari upplýsingar á 
www.hafnarfjordur.is

OPINN ÍBÚAFUNDUR Í 
SKÁTAHEIMILINU HRAUNBYRGI, 

VÍÐISTAÐATÚNI, 
MÁNUDAGINN 20. APRÍL KL. 19.30

Tryggið 
ykkur miða

565 5900
midi.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Þær fyndnustu í bænum Síðustu sýningar á leikárinu

Fimmtudagur 16 apríl  Sunnudagur 19 apríl   
Föstudagur 24 apríl  

 

Sunnudagur    26 apríl
Sunnudagur    3 maí 

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl
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Svavar 
Halldórsson

MATARSÍÐA SVAVARS svavar@islenskurmatur.is

Matar- 
byltingardagur 
Jamie Oliver
Sérfræðingar reikna með því að rúmlega 40% mannkyns verði of feit eða 
þjáist af offitu eftir 15 ár. Þetta er ekki lengur bara vestrænt vandamál því 
offita fer sem faraldur um lönd eins og Brasilíu, Mexíkó, Sameinuðu fursta-
dæmin og miklu víðar. Nú þegar eru um 42 milljónir barna udir fimm ára 
aldri sem eru of feit. Þetta þýðir að á komandi áratugum munu alls kyns 
lífsstílssjúkdómar sem verða gríðarleg byrgði á samfélögum um alla veröld. 

Mannkynið fitnar
Aldrei fyrr hafa fleiri jarðarbúar verið 
of feitir. Raunar eru mun fleiri sem þjást 
af offitu en næringarskorti. Hjartasjúk-
dómar, og annað sem fylgir offitunni, 
verða nú fleiri jarðarbúum að aldurtila 
en nokkurn tíma fyrr í veraldarsöguni. 
Við Íslendingar þekkjum þetta vanda-
mál vel. Við eigun heimsmet í sykur-
neyslu miðað við höfðatöluna frægu. 
Hér eins og annars staðar hefur sykur-
sýki tvö hjá börnum aukist hröðum 
skrefum og svo mætti áfram telja. 

Jamie Oliver segir Nei!
Breski sjónvarpskokkurinn Jamie Oliver 
hefur skorið upp herör gegn offitu barna 
og lélegu fæði þeirra. Eins og margir vita 
hefur hann í mörg ár barist gegn því 
að bresk skólabörn moki í sig ruslfæði 
og sú barátta hefur breiðst út til fleiri 
landa. Í fyrra stóð hann fyrir matar-
byltingadegi um allan heim. Þá voru 
haldnir yfir 10.000 viðburðir í meira 
en 120 löndum. Meira en 9.000 skólar 
tóku þátt í risavöxnu matreiðslunám-
skeiði sem sent var út beint á netinu. 

Þetta er stærsta matreiðslunámskeið 
sem nokkru sinni hefur verið haldið 
samkvæmt heimsmetabók Guinness. 

Matarfræðslu  
inn í skólana
Í ár á að endurtaka leikinn. 15. mars 
verður Matarbyltingardagurinn 2015. 
Á samfélagsmiðlum dreifir fólk tengli 
á sérstaka beiðni frá Jamie Oliver, þes 
efnis að G20 ríkin setji matarmenntun 
inn í námsskrár. Hver sem er getur tekið 
þátt. Það má skrifa undir beiðnina, það 
má elda góðan og hollan mat með fjöl-
skyldunni, standa fyrir hollum matar-
viðburði í hverfinu sínu eða á vinnu-
staðnum. Ef fólk tekur myndir og deilir 
er vonast til að framtakið og dagurinn 
veki athygli og nái eyrum þeirra sem 
leggja línurnar og ráða. 

Íslendingar eru of óhollir
Jafnvel þótt skólamatur á Íslandi sé víða 
góður, þá er það því miður ekki raunin 
alls staðar. Fylgist þú til dæmis vel með 
því hvað barnið þitt fær að borða í skól-
anum frá degi til dags? Að auki erum við 

sykurætur. Við borðum morgunkorn og 
annan pakkamat í óhófi. Nánast allar 
mjólkurvörur sem hér eru á boðstólum 
eru sykraðar. Við Íslendingar erum hins 
vegar í ansi góðri stöðu. Við búum svo 
vel að eiga besta lambakjöt á byggðu 
bóli (samkvæmt blindum prófunum 
matgæðinga) og hvergi er notað minna 
af lyfjum og eiturefnum í landbúnaði en 
hér. Já, og grænmetið okkar er hreinna 
en nánast alls staðar annars staðar í 
heiminum. 

Tökum þátt fyrir börnin
Ef við höfum trú á því að börnin okkar 
eigi skilið að fá fræðslu um mat – hvað 
er hollt og hvað ekki – þá ættum við 
að taka þátt með Jamie Oliver. Hann 
trúir því einlæglega, rétt eins og 
undirritaður, að börn eigi að fá hollan 
og góðan mat. Með réttu mataræði, 
menntun og fræðslu, má draga úr 
heilsufarsvandamálum í framtíðinni. 
Kostnaður samfélagsins af heilbrigð-
iskerfinu verður minni en ella og við 
þurfum ekki að borga eins mikið í 
skatta og annars yrði. Inni á vefsíunni 
www.foodrevolutionday.com má finna 
alls kyns myndbönd, uppskriftir og 
ráð til þeirra sem vilja taka þátt. Við 
Íslendingar ættum að vera með – öll 
sem eitt!



Margverðlaunuð NOKIAN gæðadekk 

ein öruggustu dekk sem völ er á
valin bestu dekkin í gæðakönnunum 
eigum dekk fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla

Bíldshöfða 5a, Rvk
Jafnaseli 6, Rvk
Dalshrauni 5, Hfj

Opnunartími: virka daga kl. 8-17. Laugardaga: sjá MAX1.is

Á Íslandi vitum við að sumarveður getur þýtt alls konar veður. 
Þess vegna hefur Nokian þróað sumar- og heilsársdekk sem 
henta fjölbreyttu veðurfari norðlægra slóða.

Greiðsludreifing í boði 

Aðalsímanúmer

515 7190

Mundu: nagladekkin af fyrir 15. apríl

Knarrarvogi 2, Rvk (ath. ekki dekkjaþjónusta)

VELDU ÖRYGGI

Skoðaðu dekkjaleitarvélina á MAX1.is
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Sunnudagur 19. apríl 
Salur Tónlistarskóla Garðabæjar 
Kirkjulundi

FRÆÐSLUDAGUR 
JAZZHÁTÍÐAR

Kl. 14:00 Fyrirlestur 
Sigurður Flosason segir frá Billie Holiday  
og leikur hljóðrituð tóndæmi.

Kl. 15:00 Kvikmyndasýning 
Lady sings the blues
Hollywood kvikmynd eftir Sidney  
J. Furie frá 1972 um líf söng konunnar 
Billie Holiday.  
Aðalhlutverk: Diana Ross.

ÓKEYPIS AÐGANGUR

GARÐABÆJAR
19.-26. apríl 2015

 www.gardabaer.is

Sjá dagskrá á www.gardabaer.is

Hollvinir Hellisgerðis
Aðalfundur Hollvinafélags 

Hellisgerðis verður haldinn á 
Sumardaginn fyrsta, 23. apríl 

kl. 16.00 á flötinni í Hellisgerði. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu. Á dag-

skrá eru venjuleg aðalfundarstörf. 
Steinar Björgvinsson ræktunarstjóri 

hjá Þöll mun gróðursetja ávaxtatré og 
fræðir fundargesti um ræktun þeirra. 
Kaffiveitingar í boði stjórnar.

Litla Hryllingsbúðin sýnd í Garðaskóla
Leikfélag Garðalundar sýnir þessa 

dagana Litlu Hryllingsbúðina 
í Garðaskóla við góðar undir-

tektir. Að sýningunni koma allt að 50 
unglingar og starfsfólk í félagsmiðstöð-

inni Garðalundi. Leikritið er flutt af 
hópi nemenda úr Garðaskóla í 9. og 
10. bekk og leikstjóri er Ásta Júlía Elí-
asdóttir en tónlistarstjórn er í umsjón 
Baldvins Eyjólfssonar. 

Með helstu hlutverk í Litlu Hryll-
ingbúðinni fara Ingimar Tryggvason, 
nemandi í 9. bekk en hann leikur 
Baldur og Sigríður Ósk Hrafnkels-
dóttir, nemandi í 10. bekk leikur Auði. 

Fjallað er um þetta á vef Garðabæjar 
og þar segir meðal annars að Ingimar 
stefni á nám í leiklist erlendis og ætli sér 
að leika í stórmyndum framtíðarinnar 
og Sigríður stefni á að fara í Verzlun-
arskólann og taka þátt í leikritunum 
þar. Davíð Laufdal leikur tannlækninn 
og Indíana Lind Gylfadóttir talar fyrir 
Auði II, hina undarlegu plöntu sem er 
miðlægur þáttur í verkinu. 

Daníel Breki Johnsen er Músnikk 
og Jasmín Ragnarsdóttir leikur Helgu 
eiginkonu hans. En auk þeirra eru 

margir aðrir sem koma að leikritinu 
sem leikendur, dansarar, tæknifólk, 
búningahönnuðir, leikmyndagerðar-
menn eða í miðasölu. 

Samkvæmt heimasíðu Garðalundar 
eru næstu sýningar í kvöld kl. 19: 30, og 
svo á morgun laugardag og á sunnudag, 
kl. 16 báða dagana. Hægt er að panta 
miða í síma 820 8572 milli kl.14 og 20 
eða á leikfelag. gardalundar@gmail.
com. Frekari upplýsingar má finna á 
síðunni www.gardalundur.is og á fés-
bókarsíðu Garðalundar.

Tilnefninga óskað
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar óskar 

eftir tilnefningum til viðurkenn-
ingar fræðsluráðs Hafnarfjarðar 

árið 2015 en árlega er veittar 1-3 viður-
kenningar, segir á vef Hafnarfjarðar-
bæjar. Markmið viðurkenningarinnar 
er að vekja athygli á mikilvægi skóla-
starfs með því að veita einstaka skóla-
verkefnum í Hafnarfirði sem þykja 
athyglisverð sérstaka viðurkenningu. 

Leitað er að verkefnum sem hafa 
haft frumkvæði, fagmennsku og 
ábyrgð að leiðarljósi þar sem sam-
vinna í skólastarfi hefur verið viðhöfð 
til að þróa kennslufræði og skólastarf 
til hagsbóta fyrir hafnfirsk börn og 
nemendur. 

Frekari upplýsingar eru á heimasíðu 
Hafnarfjarðarbæjar.

Nýlega hóf starfshópur störf á vegum Hafnarfjarðarbæjar sem er ætlað að 
skoða möguleika á að nýta Víðistaðatún enn betur og móta framtíðarsýn 
fyrir svæðið. Starfshópurinn leitar nú til þeirra sem hafa áhuga á að leggja 
verkefninu lið og mun halda opinn íbúafund þar sem málin verða rædd.

Frá Hvaleyrarskóla en skólinn hlaut viðurkenninguna árið 2014 ásamt 
leikskólanum Hvammi.



Við smíðum þínar innréttingar

Í yfir 20 ár hefur Fagus sérhæft sig í smíði glæsilegra 

og fjölbreyttra innréttinga og innihurða.

Innréttingar frá Fagus eru allt í senn fallegar, hlaðnar þægindum og 

frábær vinnuaðstaða. Njóttu þess að vera í umhverfi sem er sérsniðið 

fyrir þig. Við smíðum þínar innréttingar.
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