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Nýtt ár,
gamlar klisjur
Þ
ó að við þurfum núna að venja okkur
á annað ártal fyrir verkefnaskilin okkar hefur fátt annað breyst.
Eða kannski mætti frekar segja að
breytingarnar fylgi rútínunni. Ræktarstöðvar með megrunaráróður, tékk. Verslunarmiðstöðvar með janúarútsölur, tékk.
Skólinn með tilheyrandi streitu, ójá, tékk.
Óútskýrður vonarneisti fyrir nýju ári, tékk?
Því nýjum tímum og nýju upphafi fylgja
breytingar. Það á líka við núna í ársbyrjun. Ef það er eitthvað sem er stöðugt og
órjúfanlegur hluti af lífinu, þá eru það
breytingar. Sama hvort lífið sé eins og þú
vilt hafa það eða ekki, þá máttu treysta því
að það breytist allt, alltaf. Svo ef lífið leikur
við þig, lifðu þá í augnablikinu og þakkaðu
fyrir. Ef ekki, þá engar áhyggjur, það mun
líka breytast.
Framundan eru ef til vill ógnvekjandi breytingar en tökum þeim opnum
örmum. Mér er sama hversu fyrirsjáanlegt
það hljómar, en ég FINN að 2017 verður
gott ár. Já, eins og Bowie heitinn sagði:
„Turn and face the strange changes.“
Þetta er árið sem sum okkar útskrifast úr
framhaldsskóla, önnur halda framhaldsskólagöngunni áfram, enn önnur munu
segja skilið við menntaveginn og sækja í
önnur verkefni.

Spennandi ár, 2017
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Þess vegna skulum við ekki gleyma að
njóta þess. Við skulum passa upp á okkur
sjálf og fara inn í nýja árið róleg og slök.
Okkur liggur ekkert á, þvert á móti. Fögnum nýjum verkefnum en leyfum okkur
líka stundum að vera löt. Það er ekki alltaf
hægt að gera allt og gera það vel á sama
tíma. Við þurfum líka að gera vel við okkur
sjálf! Hvort sem það er að fara í göngutúr,
elda næringarríkan kvöldmat, horfa á allar
seríurnar af SKAM í einum rykk, eða allt
ofantalið, þá er nauðsynlegt í amstri dagsins að stoppa og gefa sér tíma fyrir sjálfið.
Þrátt fyrir fullt af breytingum, nýjum
verkefnum og tilhlökkunar fyrir fjórðu
seríu SKAM fylgir nýju ári líka sama
rútínan – og okkar kærkomna Framhaldsskólablað. Það mun vonandi aldrei
breytast. Fyrsta útgáfa ársins 2017 er hér.
Við óskum ykkur gleðilegs árs og vonum að
þið njótið blaðsins. Gleðilegar breytingar
kæru lesendur!

Í þessu blaði…
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SÍF eru hagsmunasamtök íslenskra framhaldsskólanema og heildarsamtök nemendafélaga í 29 framhaldsskólum af landinu öllu. Skrifstofa SÍF er í Hinu Húsinu í Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík. Heimasíða SÍF er www.neminn.is. Framhaldsskólablaðinu er dreift í alla framhaldsskóla landsins. Því er einnig dreift í alla háskóla landsins og í frídreifingu á almenningsstaði á höfuðborgarsvæðinu og í stærri byggðalögum með framhalds- og háskóla. Inni í framhaldsskólunum fer dreifing fram í
samstarfi við nemendafélag hvers skóla. Á skólaárinu 2014-2015 verða gefin út fimm tölublöð. Þeim sem vilja birta efni eða taka að sér verkefni fyrir ritstjórn blaðsins geta sent tölvupóst
á ritstjori@neminn.is. Þeir sem vilja auglýsa í blaðinu geta sent tölvupóst á grs@neminn.is

Hagsýni

Liðsheild

nordural.is

Heilindi

SPENNANDI SUMARSTÖRF
Við leitum að metnaðarfullu og skemmtilegu
fólki í fjölbreytt og eftirsótt sumarstörf í
álverinu á Grundartanga. Í boði er dagvinna og
vaktavinna við framleiðslu, raf- og vélvirkjun
og fleira. Öll störfin henta jafnt körlum og
konum.

Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt,
öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan
starfsanda.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðsla er um 310.000 tonn af hágæða áli.

Náman léttir
þér lífið
Náman er vildarþjónusta fyrir ungt fólk. Náman
veitir stuðning með hagstæðari kjörum, persónulegri ráðgjöf, fjölbreyttum fríðindum og góðri
yfirsýn yfir fjármálin. Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.

Lín-ráðgjöf

Landsbankinn

Fríar færslur

landsbankinn.is

2 fyrir 1 í bíó

410 4000

HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára og eldri
• Öryggisvitund, heiðarleiki og
stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Bílpróf er skilyrði
• Verkfræðinemar, iðnnemar og
iðnaðarmenn eru sérstaklega hvött
til að sækja um

Árangurstengd laun sumarfólks við framleiðslu
eru um 525.000 krónur á mánuði fyrir fullt
starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi,
Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á
www.nordural.is fyrir 12. febrúar 2017.
Nánari upplýsingar veitir Helga Björg Hafþórsdóttir
í síma 430 1000. Öllum umsóknum verður svarað
og trúnaði heitið.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar.

4 Vangaveltur
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Nýárs
kapphlaupið
Viktoría Sól Birgisdóttir skrifar
Eftir 365 daga kemur nýr dagur,
nýtt ár. Nýju ári er tekið með
fagnaðarlátum og algengt er að
strengd eru heit fyrir því sem betur mætti fara frá liðnu ári. Heitin
eru jafn misjöfn og við erum mörg
en betri árangur í líkamsrækt
eða betra líkamsform á það til
að stela senuni. Eftir jólasteikina
og smákökubaksturinn vill fólk
að kílóin fjúki og ætlar sér nú að
komast í sitt besta form. Ræktarkort eru á tilboðum og líkamsræktir troðfyllast. Góð heilsa getur
vissulega skipt miklu máli og gott
er að vera í góðu formi. En hvað
er átt við með því að vera í góðu
formi? Margir þættir segja til um
gott líkamlegt form, sem dæmi má
nefna aldur.
Góð heilsa gleymist þó oft í
umræðunni og hið fullkomna
líkamlega form er orðinn rammi
sem hver og einn á að passa í.
Strax í byrjun árs fyllast bæklingar
af megrunarkúrum og hóptíma
tilboðum. Þrýstingurinn frá
samfélaginu er orðinn gífurlegur
og janúarmánuður getur tekið
mikið á andlega heilsu. Hver nær
góðum árangri í líkamsrækt eða
gengur almennt vel í námi þegar
andleg heilsa er á hliðinni? Það
er margfalt sannað að andleg og
líkamleg heilsa haldast í hendur
og til að ná markmiðum er oft
byrjunin sú að bæta vellíðan. Við
eigum öll rétt á því að líða vel og
að líða vel í eiginn skinni. Það
viljum við fyrir okkur og þau sem
eru í kringum okkur. Hvernig væri
ef við tækjum okkur öll saman á
nýju ári og hrósum náunganum,
það er gott nýársheiti og getur
gert daginn fyrir marga. Setjum
andlega vellíðan í fyrsta sæti árið
2017 og hættum að keppast við
það að komast í ramman og fögnum fjölbreytileikanum.

Um markmið og
megrunaráróður
Katrín Rut
Magnúsdóttir skrifar

Á

ramótaheit eru hefð um allan heim. Þetta
eru ákveðin markmið sem sett eru í byrjun
árs og þeim á að ná á komandi ári. Fólk
ætlar að verða besta útgáfan af sjálfum sér,
komast í sitt besta form, borða hollt og lesa helling
af bókum eða eitthvað í þeim dúr. „Nú verður sko
árið mitt, ég mun mæta í ræktina fimm sinnum
í viku, hafa spilakvöld þrisvar í mánuði með fjölskyldunni, heimsækja ömmu allar helgar og ég ætla
að hætta að borða nammi og drekka gos.” Svo ári
seinna erum við einhvernveginn komin á sama stað
og áunnum ekkert nema vonbrygði.
Blessaður janúarmánuður er genginn í garð.
Mánuðurinn þar sem allar líkamsræktarstöðvar fyllast og önnur hver manneskja er komin í
átak. Mánuðurinn þar sem Solla á Gló dælir út
safakúrum í almúginn og sælgætisbarir haldast
varla í „business“. Mánuðurinn þar sem reykingarmenn leggja niður rettuna og detta alveg úr

Skoðun:

Skattar
Kristinn Örn Sigurðsson
skrifar

S

egjum að ég hafi unnið mér inn
100.000 krónur í síðasta mánuði
og ekki nýtt mér persónuafslátt. Þá eru tekin 37.13% eða
37130 krónur af mér í skatt samkvæmt
ákvörðun Ríkisskattstjóra. Upphæðin
hljómar ekki há fyrir suma en fyrir mig,
sautján ára gamlan í menntaskóla er
þetta há upphæð. Auðvitað er margt
gott sem ríkið gerir með skattfé fólks en
samt er sumt af því tilgangslaust að mínu
mati.

Hvar má spara?
Þarf ríkið að fjármagna sjónvarpsstöð?
Til eru góðar sjónvarpsstöðvar í einkaeigu, sem þjóna almannahagsmunum.
Þarf ríkið að fjármagna veðurstofu?
Til eru góðar veðurstofur í heiminum í
einkaeigu, sem þjóna almannahagsmunum.
Þarf ríkið að leggja rúmar 286 milljónir í
markaðssetningu á Íslandi?
Með því að leggja af þrjú ofangreind
atriði sparast rúmir 4.7 milljarðar á ári.
Af hverju á þá að hækka skatta?

Sumir vilja hækka skatta eða
búa til nýja skatta
Sykurskattur?
Er hann til þess að refsa þeim sem borða
óhollt?
Ræður fólk hvað það lætur ofan í sig?
Er það ábyrgt fyrir því sjálf?
Er sykurskattur forsjárhyggja?

Forgangsröðun og réttar
ráðstafanir
Nú er sérstaklega mikið talað um það að
það þurfi fé í hina og þessar stofnanir.
Aðallega í Landsspítalann. Það þurfi svo
mikið fé af því að reksturinn standi ekki
undir sér. Auðvitað er hægt, og gott upp
að vissu marki, að setja fé í LSH, en það
þarf að sjálfsögðu að ráðstafa því rétt og
forgangsraða. Húsnæðismál Landsspítalans eru í ólestri. Úr því þarf að bæta.
Nýverið var ég í heimsókn á A6 deild í
Fossvogi, ekki sá ég sjúklinga á göngum
þar en eflaust er það raunin stundum.
Punkturinn er sá að það þarf að ráðstafa
fé rétt og af skynsemi. Er það alltaf raunin? Þarf til dæmis forstjóri Landsspítalans að vera læknir að mennt? Af hverju?
Skattar eru rán.

jafnvægi vegna nikótínskorts. Finnst þér ekkert
ganga upp hjá þér? Ekki örvænta, meirihlutinn af
fólki, eða um 80% sem setja sér markmið í byrjun
árs ná því miður ekki að láta markmið sína verða
að veruleika. Af hverju skildi það vera? Eru þessi
markmið svona ótrúlega óraunhæf eða erum við
einfaldlega bara misheppnuð?
Markmiðasetning er góð og nauðsynleg. Eitt
af lykilatriðunum til að ná velgengni er að setja
sér markmið jafnt og þétt. Ljósaperan var ekki
fundin upp á einni nóttu heldur tók þrautseigju,
þolinmæði og mikla vinnu til að fullkomna verkið.
Það sama á við þegar markmiðum er fylgt. Við
getum allt sem við ætlum okkur en ef við setjum
okkur óraunhæfar væntingar geta markmiðin farið
í vaskinn. Áramótaheit eru oft himinhá og ná yfir
svo langt tímaskeið. Meira að segja stundum allt
árið! Áramótaheit eru oft sett á röngum forsendum t.d þegar ætlað er að ná útlitslegum breytingum.
Hreyfing er mikilvæg. Hún er góð fyrir bæði

líkamlega og andlega heilsu. Það eru til óteljandi
útgáfur af hreyfingu svo allir ættu að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi. Um leið og hreyfing er orðin
að refsingu er erfitt að halda áfram að stunda
hana. Að mæta í ræktina bara til þess að brenna
kaloríunum sem þú borðaðir daginn áður er
ekkert skemmtilegt. Útlitsleg markmið, t.d. að fá
flatan maga eða bil á milli læranna eru óraunhæf
markmið sem fylgja útlitsdýrkun samfélagsins.
Hamingja er ekki falin í holdafari og hitaeiningum, svo einfalt er það.
Markmið sem eru sett í flýti, án aga og vilja,
eru mjög líkleg til að fjara út. Ekki er til ein örugg
leið til að tryggja velgengni en jákvætt hugafar og
skipulag er ótrúlega mikilvægt. Að segja einhverjum öðrum frá hver markmið manns eru eða skrifa
þau niður er mikil hvatning. Að taka lítil en örugg
skref í rétta átt er einnig mikilvægt og ef eitthvað
gengur ekki upp þarf ekkert að gefast upp. Áskoranir eru til að yfirstíga!

Birgitta Haukdal
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STAÐREYNDIR
UM BIRGITTU HAUKDAL

Sara Mansour skrifar

Barnastjarnan Birgitta Haukdal Brynjarsdóttir vann hug og hjörtu þjóðarinnar með söng
sínum og bjarta brosi í lok aldarinnar sem leið. En hversu mikið vitum við raunverulega
um hana? Hér eru 10 atriði um Birgittu sem gætu komið á óvart.
1.

Hún fæddist 28. júlí 1979 og verður þar af leiðandi 38 ára gömul á þessu ári. Hún
er jafnframt fædd í stjörnumerki ljónsins en ljón eru sögð búa yfir sköpunargáfu
og hlýju hjartalagi – alveg eins og Birgitta.
2. Hún talar íslensku, ensku og spænsku auk þess að geta bjargað sér á dönsku.
3. Um þessar mundir er uppáhaldsliturinn hennar gylltur.
4. Hún var einungis 16 ára gömul þegar hún kom fram í Stjörnur morgundagsins
á Broadway. Árið 2004 lék hún svo Sandy í uppsetningu Borgarleikhússins á
Grease gegn stórsöngvaranum Jónsa og hún fór með hlutverk Geddu gulrótar
í Ávaxtakörfunni, bæði á sviði og á sjónvarpsskjá. Birgitta talsetti einnig fjölda
teiknimynda, t.d. ljáði hún Gló mögnuðu rödd sína.
5. Hún er 166 sentimetrar að hæð.
6. Sem ung stelpa var ósk hennar skærasta að eignast kærasta. Hún vissi um einn
ágætan og ægilega sætan. Nú er hún hins vegar gift lögmanninum Benedikt
Einarssyni og á með honum tvö börn.
7. Hún gekk í Borgarhólsskóla (grunnskólinn á Húsavík) og síðar í Framhaldsskólann á Húsavík og Framhaldsskólann á Laugum þar sem hún var á heimavist.
8. Á pizzu kýs hún að fá sér mikið af grænmeti, s.s. ætiþistla, jalapenjo, sveppi, lauk,
ananas og brokkolí.
9. Fyrrverandi meðlimir hljómsveitarinnar Írafár, þar sem Birgittavar söngkona, eru
enn góðir vinir og þau hittast öll reglulega. Í dag er uppáhalds íslenska hljómsveitin hennar Kaleo.
10. Árið 2003 tók hún þátt í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva fyrir Íslands hönd með lagið Open Your Heart og hafnaði
í 8. sæti.

Bónusstaðreynd

Í byrjun aldarinnar kom út dúkka sem átti að líkja eftir Birgittu. Útkoman var umdeild en núna í janúar mun leikfangið spila skemmtilegt
hlutverk hjá strákunum á Steypistöðinni (Stöð 2). Sjálf geymir Birgitta
nokkur eintök af dúkkunni og hyggst gefa þær afkomendum sínum.

Mynd/Anton Brink

r
m

Standa stafir í þér?
Við erum með hljóðbækur fyrir
framhaldsskólanema í öllum fögum.
Átt þú rétt á þjónustu okkar?
Kannaðu málið á: www.hbs.is

Bókasafn fyrir blinda, sjónskerta
og prentleturshamlaða

6 Listmundur
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Getur listin breytt heiminum?
Listmundur var haldinn í fyrsta skipti á vegum Reykjavík Dance Festival í samstarfi við Hörpu. Sem partur af nóvember útgáfu Reykjavík
Dance Festival bauð hátíðin ungmennum Reykjavíkur til listaþjóðfundar þar sem rætt var um möguleika listarinnar til breytinga, á okkur
sjálfum, hvoru öðru og samfélaginu í kringum okkur. Auk þess tóku þátt fremstu aktívistar og listamenn þjóðarinnar á sviði tónlistar,
myndlistar og sviðslista, þau Elín Hansdóttir, Andri Snær Magnason, Unnsteinn Manuel Stefánsson og Una Torfadóttir.

L

istamennirnir fluttu fyrirlestra, umræður fóru fram
um efni listamannanna,
og uppkast að Manifestói
listarinnar var skrifað.
Markmiðið með Listmundi
er að skapa rými fyrir ungt fólk
til að fá innblástur, hugsa og tjá
sig um listina sem hreyfiafl til
breytinga, rými til að láta rödd
sína heyrast og mynda drauma
um framtíðina.
Listmundur var fyrsta tilraun
RDF til að skapa vettvang fyrir
ungt fólk og hugmyndir þeirra
um list og möguleika hennar.
Markmið viðburðarins er bæði
að safna og miðla hugmyndum
ungs fólks sem og að styðja
þátttöku þeirra í samfélagsumræðunni almennt. Fundurinn
tókst með eindæmum vel og mun
hann vera haldinn á ný að ári.
Alexander Robert og Ásgerður G.
Gunnarsdóttir, listrænir stjórnendur Listmundar

Myndir/Steve Lorenz

Manifestó
listarinnar
List getur fegrað heiminn
List getur breytt samfélögum
List getur vakið tilfinningar og hugsanir
List getur tengt fólk saman
List getur opnað dyr
List er tilfinningar ekki upplýsingar
List er þróun
List er vinna
List er spegill
List er lífstíll
List breytir alltaf einhverju
List getur

8 Viðtal
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„Ég get ekki ímyndað
mér lífið án dansins“
Þórdís Dröfn
Andrésdóttir skrifar

É

g hafði samband við Krístínu Marju til að fá innsýn í líf ungs ballettdansara
sem hefur flutt frá Íslandi til að læra ballett í Svíþjóð. Kristín Marja er tuttugu
ára og útskrifaðist úr Menntaskólanum við Hamrahlíð og Listdansskóla
Íslands síðasta vor. Nú býr hún í Svíðþjóð og stundar ballettnám við Konunglega sænska ballettskólann í Stokkhólmi.
Hvað hefurðu verið lengi í ballett?
Ég byrjaði í ballett þegar ég var fjögurra ára gömul og hef æft síðan þá.
Hvenær ákvaðstu að dans yrði þitt framtíðarstarf/framtíðariðja?
Frá því að ég var lítil hef ég alltaf haft verulega ánægju af dansi en þegar ég var fimmtán ára
komu amerískir ballett kennarar og byrjuðu að kenna við Listdansskólann. Þau voru aðalkennararnir mínir í tvö ár. Þau komu inn í Listdansskólann með nýjar kennsluaðferðir og nýtt
andrúmsloft og gáfu mér í raun innsýn inn í ,,alvöru” dansheiminn. Ég lærði að þetta er ekki
auðveld leið að fara og mikil samkeppni. En ég gat ekki snúið við, ég var nú þegar orðin ástfangin
af dansinum og hugmyndinni að fá að vinna við það sem ég elska að gera. Ég hef bókstaflega verið í
ballett síðan ég man eftir mér, ég get ekki ímyndað mér lífið án dansins.

Þetta getur tekið verulega
á bæði andlega og
líkamlega. Maður þarf
að vera með hugann
á réttum stað og hafa
harðan skráp.

Hvernig valdirðu skólann?
Hvers konar skóli er Konunglegi sænski ballettskólinn?
Ég var lengi búin að skoða skólann. Prógrammið sem ég sótti um er kallað „International Classical
Ballet Program” og er í raun „Pre Professional” stig. Þetta er aðeins eitt ár og námið undirbýr okkur
fyrir atvinnumennskuna. Mig langaði til þess að fara út að dansa en ég fann að ég var ekki tilbúin að
sækja um dansflokka þannig þessi skóli og þetta prógramm hentaði fullkomlega því sem ég ætlaði
mér.
Hvernig er venjulegur dagur í ballettnámi? Hvernig gengur skóladagurinn fyrir sig?
Ég mæti alltaf rúmlega klukkutíma áður en æfingin byrjar til þess að hita upp. Allir dagar byrja á balletttíma, síðan förum við í táskótíma eða repetoir, þá æfum við ákveðin ballettverk/sólóa, svo fáum við
hádegismat og síðan förum við annaðhvort í ensku, sænsku eða tónlistartíma. Eftir það förum við oftast í nútímadans og endum síðan daginn á annaðhvort pas de deux, þá dönsum við í pörum - stelpa og
strákur, eða förum í meira repetoir. Dagarnir eru oftast frá tíu til sex. Þannig að þetta eru langir dagar!
Hvað myndirðu segja að væri mesta áskorunin við að stunda þetta nám?
Þetta getur tekið verulega á bæði andlega og líkamlega. Maður þarf að vera með hugann á réttum stað og
hafa harðan skráp. Í þessum bransa fær maður endalaus nei og kannski eitt já. Maður þarf að geta tekið
gagnrýni og höfnun.
Hverjar eru jákvæðu hliðar ballettsins? Hvað er það besta sem þú upplifir í þessu námi? Eitt af því eru
síðan „já-in” sem maður fær. Það er besta tilfinning í heimi þegar maður er búinn að vinna svo hart að sér
og leggja alla sína sál og krafta í vinnuna sína og fær það síðan launað. Annað er sviðið. Það er fátt sem ég
elska meira en að sýna á sviði. Maður er búinn að æfa eitthvað verk mánuðum saman og fær síðan að sýna
það fyrir fullum sal, ég veit um fátt betra.
Þið getið fylgst með Kristínu og framförum hennar á instagram, @balletkristin og @kristinmarja.
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Skóladagur er á bilinu 6-8 klukkustundir

Í dag eru miklar kröfur gerðar til útlits

Hvaða áhrif hefur of
mikið álag á líf unglinga?
Katrín Rut
Magnúsdóttir
og Sara Mansour
skrifa

9,1%
barna á
Íslandi
líða
skort
samkvæmt
nýjustu tölum
UNICEF á Íslandi

Streita tengd tímaskorti
Frá því að við hófum skólagöngu okkar hafa
ákveðnar væntingar verið gerðar til okkar;
að standa okkur vel, að gera okkar besta
og að sýna samviskusemi. Skólinn þarf að
vera númear eitt, tvö og þrjú í forgangsröðinni - en hvar á okkar eigin geðheilsa að
koma í þessari blessuðu röð? Ég las einu
sinni heilræði sem hafði þó nokkur áhrif á
mig: „Ef þú hefur ekki tíma fyrir heilsuna í
dag þá hefurðu ekki heilsuna fyrir tímann á
morgun“. Það er margt til í þessu! Hvernig í
ósköpunum eigum við að hafa orku og heilsu
í öll verkefni sem verða á vegi okkar ef við
höfum ekki orku og tíma til að hugsa um
sjálf okkur. Við höfum öll misþykkan skráp,
eðlilega, en við höfum líka öll okkar mæli
sem fyllist á endanum af álagi og streitu.
Í sólarhring eru 24 klukkustundir. Mælt
er með að unglingar fái um 8-10 tíma svefn.
Skóladagur er á bilinu 6-8 klukkustundir
og eftir skóla bíður heimavinnan sem er
mismikil. Mælt er með að hreyfa sig í að
minnsta kosti klukkutíma á dag. Rúmir 3
klukkutímar fara í að borða og það er ætlast
til að unglingar eyði um klukkustund með
fjölskyldu sinni á degi hverjum. Hér á landi
eru nær allir á framhaldsskólaaldri í vinnu
með skóla. Ef við setjum þessar upplýsingar
upp í einfalda jöfnu er niðurstaðan sú að við
klukkutímarnir í sólahringnum eru einfaldlega ekki nógu margir til að hugsa um okkur
sjálf, til að hitta vini okkar og sinna okkar
helstu áhugamálum.
Flestir eiga í frekar stormasömu sambandi við sína eigin rútínu... einskonar
ástar-haturs samband. Rútína er góð og
nauðsynleg en oft verður hún þreytandi og
einsleit. Sérstaklega hérna á Íslandi þar sem
veturinn er langur og dagarnir stuttir. Þá
læðist að okkur þessi einstaki leiði og að
okkur safnast streita sem er næstum óhjákvæmileg.

Streita tengd efnislegum gildum
Samkvæmt nýjustu tölum UNICEF á Íslandi
líða alls „9,1% barna hér á landi efnislegan
skort“. Það þýðir að í einum grunnskólabekk
lifa rúmlega 2 nemendur undir fátæktarmörkum.
Samfélagið sem börn og unglingar þekkja
í dag er allt annað en það sem eldri kynslóðir,
jafnvel fólk sem er einungis hálfum áratug
eldri, kannast við. Auglýsingabransinn hefur aldrei verið jafn góðvænlegur og helsta
markmið samfélagsmiðla er að selja sem
mest á sem stystum tíma. Til þess að ná því
er nauðsynlegt að breyta því sem er „inni
og úti“ mjög hratt. Tískustraumar stoppa
stutt og hlutir verða úreltir strax og þeir hafa
selst nægilega mikið. Gott dæmi um þetta
eru símar sem hætta að virka með tilkomu
nýrri tegunda.
Þetta endalausa kapphlaup í átt að því
sem „skiptir máli“ hverju sinni er lýjandi.
Þetta bitnar sérstaklega á stelpum þar sem

sem skoða okkar instagram fá það kannski
á tilfinninguna að við eigum bara merkjaföt
og séum alltaf í sólarlandaferðum, því það
er parturinn af lífinu okkar sem við sýnum
umheiminum.
Samfélagsmiðlar hafa líka öðlast hlutverk
sem mælikvarði á vinsældir og jafnvel verið
til marks um meint virði manneskjunnar
sem um ræðir. Allir geta séð hversu margir
eru að fylgjast með (follow) einhverjum og
hversu margir eru að fíla þá (like). Börn og
unglingar sjá beinharðar tölur og líta á þær
sem algildan sannleika um hver sé fallegastur, fyndnastur eða aumkunarverðastur.
Sjálfsálit okkar fer ósjálfrátt að verða háð
þessum viðbrögðum á netinu. Við sækjumst
í athyglina til þess að staðfesta hvernig við
teljum að aðrir sjái okkur. Þetta er skaðlegt fyrir þá sem ná ekki „nægu“ fylgi, en
líka streituvaldandi fyrir þá sem þurfa að
viðhalda því. Fyrir utan að mörg ,,like” tákna
ekki endilega vinmergð og netvinsældir eru
ekki ávísun á vellíðan.

Streita tengd útlitskröfum
Sleppa kvöldmat í viku fyrir iPhone 7 plus? – „Ein vika er ekkert mál!“

markaðurinn beinir athygli sinni skammarlaust að óöryggi kvenna og verðleggur þær
vörur almennt hærra, sbr. „bleiki skatturinn“.
Allur peningurinn sem fer árlega í fatnað,
snyrtivörur, tölvuleiki, tæknidót, útlandaferðir, viðburði o.s.frv. nemur mörghundruð
þúsundum – mun meira en flestir gera sér
grein fyrir og mun meira en þessi 9,1% hafa
ráð á. En efnislegur skortur er ekki endilega
sjáanlegur utan frá og bekkjarsystkinin tvö
ganga líklega í sömu 66°norður úlpu og
Timberland skóm og restin af krökkunum.
Það þýðir að þau eru að fórna einhverju
öðru. Eftir að hafa rætt við krakka á aldrinum 10-18 ára er höfundum ljóst að börn og
unglingar myndu nær undantekningarlaust
velja vinsæla hluti fram yfir atriði sem skipta
máli fyrir líkamlega og andlega heilsu þeirra:
Sleppa kvöldmat í viku fyrir iPhone 7
plus? – „Ein vika er ekkert mál!“
Vaka alla nóttina fyrir Kylie Jenner lip
kit? – „Svefn er ofmetinn!“
Meiðast fyrir miða á Justin Bieber tónleika? – „Upplifunin er alveg þess virði!“
Með snaraukinni áherslu á veraldlegar
eignir er misskipting auðs augljósari en
nokkru sinni fyrr. Þessu fylgir gríðarleg
hætta á útskúfun efnaminni barna sem auðvitað bætir á streitu sem fjárhagsörðugleikar
skapa. Auk þess afskræmir kapítalisminn
gildismat ungmenna og blindar þau fyrir
því sem raunverulega skiptir máli, t.a.m.
gæðatími með fjölskyldu og vinum og rækt
við áhugamál. Þetta er afar hættuleg þróun
og mun valda brestum á siðferði og mikilli
vanlíðan.

Streita tengd samfélagsmiðlum
Netið og tækninýjungar hafa aldrei spilað
jafn stórt hlutverk í lífi mannkynsins og það
er alltaf að stækka. Vísindamenn telja víst
að atvinnugreinar á borð við þjónustu, muni
alfarið leggjast út og verða sjálfvirkar, og
sömuleiðis að miklir atvinnumöguleikar
séu í samfélagsmiðlum. Það er því óhætt
að segja að netið muni breyta legu lands og
þjóðar til frambúðar.
Flestöll börn og nánast allir unglingar
hafa aðgang að og nota vinsælustu samfélagsmiðlana, s.s. Facebook, Instagram,
Twitter og Snapchat. Þau stofna reikning og
búa til persónu sem þau fá að vera þegar þau
eru skráð inn á þessa reikninga. Nýlega hefur
orðið mikil vitundarvakning um muninn á
samfélagsmiðlum og raunveruleikanum.
Það er reynt að hamra á því hvernig myndin
sem við gefum af okkur er ekki alltaf lýsandi
fyrir líf okkar. Tökum sem dæmi Instagram-aðgang stelpu sem við lítum upp til. Þar
má finna mynd af henni fyrir ball (ótrúlega
falleg), henni í ræktinni (ótrúlega dugleg),
herberginu hennar (ótrúlega hreint), gæludýrinu hennar (ótrúlega sætt), fjölskyldunni
hennar (ótrúlega hamingjusöm), kærastanum hennar (ótrúlega ástfangin) o.s.frv. En
kannski er þetta allt svona ótrúlegt vegna
þess að þessar myndir birta bara eina hlið
af lífinu. Hinum megin er hún kannski að
gretta sig eða sveitt eftir æfingar – við lítum
ekki alltaf vel út – stundum er rusl í herberginu okkar og stundum eru gæludýrin
okkar óþæg, allar fjölskyldur rífast og ekkert
ástarsamband er fullkomið. En það eru ekki
andartökin sem við festum á filmu. Þeir

„5-10% kvenna þjást af átröskun. 40-60%
kvenna hefur áhyggjur af þyngd sinni.“
Átröskunum fylgja yfirleitt þunglyndi, kvíði,
áfallastreituröskun eða aðrir sambærilegir
geðsjúkdómar. Af þeim öllum er átröskun
með hæstu dánartíðnina.
Fjölmiðlar hafa sætt mikilli gagnrýni fyrir
einhæfni þegar kemur að líkamsgerðum
og útliti. Dagsdaglega birtast okkur auglýsingar og sjónvarpsefni með hlutgerðum
mannslíkömum; lokaútkoman oft fjarri
raunveruleikanum. Á síðustu árum hafa
samfélagsmiðlar einnig lagt sitt af mörkum.
Þessi stöðugi þrýstingur á að líta vel út veldur unglingum mikilli vanlíðan. Þá er ekki átt
við að regluleg hreyfing og heilsusamlegar
matarvenjur séu af hinu slæmu, heldur að
samanburðurinn við glamúrmyndir getur
auðveldlega leitt til öfga. Það að segja börnum og unglingum að þau séu ekki nógu góð,
sér í lagi þegar kemur að hlutum sem þau
ráða ekki við, er hættuleg leið að fara fyrir
samfélagið í heild.

Stöðutogstreita
og umönnun sjálfsins
Stöðutogstreita er þegar einstaklingur lendir í aðstæðum þar sem væntingar tveggja
staða stangast á. Gott dæmi um þetta er
þegar nemandi vill standa sig vel í náminu
og sinna því vel en vill einnig taka virkan þátt
í félagslífi. Skipulag er ótrúlega mikilvægt
ef mikið er um að vera í kringum okkur og
við höfum mörg verkefni sem við þurfum
að sinna. En sumir hafa einfaldlega ekki
þetta „skipulagsgen“ meðfætt. (Síðan er líka
hægt að hafa þetta umdeilda gen en hafa
einfaldlega of mikið að gera til þess að hægt
sé að raða öllu skipulega saman).
Stundum þurfum við muna eftir að taka
frá tíma fyrir okkur sjálf.
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Myndaþáttur 11

Sexí
klósettferðir
Ljósmyndir og hugmyndasmíð: Ívar Ölmu Hlynsson
Súrealísk myndasería. Er hægt að vera sexí á ósexí stað?
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Mig
langar að
vera frávik
Jóhannes Bjarki Bjarkason er Skoffín
Eva Dröfn H.
Guðmundsdóttir skrifar

Þ

ann 5. janúar settist ég niður
með Jóhannesi Bjarka Bjarkasyni, eða Jóa eins og hann er
oftast kallaður. Hann er á sínu
21. aldursári og er lífsreyndur drengur
að læra stjórnmálafræði við Háskóla
Íslands. Hann segir mér frá sér sem tónlistarmanni en undanfarið hefur hann
komið fram undir listamannanafninu
Skoffín. Við ræðum um tilveruna, tónlistarsenu Íslands og tónlist í félagslegu
samhengi. Líf Jóhannesar hefur alltaf
verið litað af tónlistinni á einn eða annan máta; hann hefur stundað tónlistarnám frá barnsaldri, veit furðulega
mikið um tónlistarstefnur síðari tíma
og að ógleymdu David Bowie tattúinu
á vinstri hendi hans. Jóhannes hefur
spilað í mörgum hljómsveitum gegnum tíðina en fyrir um það bil ári tók
hann krappa beygju og lagði drögin
að sínu eigin tónlistarverkefni, Skoffín.
„Ástæðan fyrir því að ég ákvað að gera
þetta sjálfur er sú að mér fannst eins
og ekkert sem ég gæti gert sem kæmi
frá sjálfum mér, því sem mig langar
að gera listrænt séð, myndi verða til í
hljómsveitum - í föstu samstarfi með
öðru fólki. Ég var búinn að vera í hljómsveit með prýðisgóðu liði haustið 2015
og fyrstu mánuði 2016 þegar við tókum
þátt í Músíktilraunum. Okkur kom vel
saman. Það var ekkert vesen og gaman
að spila.“ Hann segir mér frá því að
þau hafi ekki komist lengra en undankvöldið, líkt og hin fimm skiptin sem Jói
hafði tekið þátt í keppninni. „Ég myndi
ekki segja að ég væri beint tapsár en þá
fannst mér eins og ég hefði klikkað á
einhverju, ekki verið nógu fastur á því
sem mér fannst mega betur fara. Ég
var viss um að við ættum ekki að gera
ákveðna hluti svona og hinsegin. Ég
vissi alveg hvað við þurftum að gera en
það komst ekki í gegn útaf málamiðlunum sem maður þarf að gera.“

Ég veit nákvæmlega
hvað ég vil!
Það var í kjölfar þessara síðustu Músíktilrauna sem hann hugsaði með sér að
eigin sögn: „Fokk this! Ég er hættur. Ég
nenni þessu ekki. Ég ætla bara að gera
þetta sjálfur því ég veit nákvæmlega
hvað ég vil!“ Þá lá fyrir hvert förinni
var heitið. Hann hafði samband við
bróður sinn sem er líka tónlistarmaður og er búsettur í London. Jóhannes
ferðaðist til London og tók upp litla
smáskífu í stúdíói bróður síns. Sú smáskífa inniheldur fjögur lög og heitir „Í
Hallargarðinum“. Hana er hægt að
nálgast á Bandcamp og Soundcloud.
Síðan hefur hann reynt að vera virkur

og komið fram á tvennum tónleikum!
„Á menningarnótt í sumar kom ég fram
á tónleikum með nokkrum hljómsveitum, þar á meðal Váru en strákarnir
í Váru spiluðu einmitt undir hjá mér
þar. Ég kom aftur fram um daginn
sem hluti af setti sem Brilliantinus var
með. Kormákur Jarl, maðurinn á bakvið Brilliantinus, heyrði í mér því hann
vantaði uppfyllingarefni fyrir settið.
Kormákur, Andrés Þór úr Milkhouse
og Bjarni Daníel úr Váru spiluðu með
mér á þeim tónleikum. Skoffín er bara
ég en til að koma fram hef ég fengið
vini mína til að spila með mér. Þetta
er allt saman rosa náið samskiptanet
tónlistarmanna og allt sama liðið sem
er í þessari grasrót.“

Megas, Bowie og Botnleðja
Eitt lagið á smáskífunni sem kom út í
sumar heitir „Ég er innblásinn af Magnúsi Þór Jónssyni“, sem er dagssatt!
Jóhannes minnist á innblásturinn frá
Megasi, Botnleðju sem og öllu í kringum hann. Talið berst að David Bowie
en á tíma viðtals styttist í fæðingardag
hans, þann 8. janúar. „Mér finnst ég
aldrei geta sagt að Bowie sé áhrifavaldur
því hann er bara svo mikill listamaður.
Hann er svo mikill hugsuður og hugsjónamaður. Mér finnst ég smækka ef
ég líki sjálfum mér við hann, sem ég
mun aldrei gera og finnst mjög óþægilegt þegar aðrir gera það.“ segir hann og
hlær. „Ég er vissulega mjög innblásinn
af honum. Aðallega þá af fagurfræðinni
og stílnum hans. Ég get ekki sagt af
tónlistinni hans því Bowie daðraði
við svo margar ólíkar tónlistarstefnur.
Það sem ég tek frá honum er aðallega
viðhorf hans til listsköpunnar, myndi
ég segja. Að auki var hann ekki bara
tónlistarmaður heldur líka myndlistamaður, leikari og náði að snerta á svo
mörgum hliðum mannlegs lífs! Svona
svipað eins og Megas. Það eru margir
sem halda að Megas hafi bara verið tónlistarmaður en hann var náttúrulega
líka einfaldlega ljóðskáld, handritshöfundur og myndlistamaður. Kannski
ástæðan fyrir því að ég laðast að svona
solo-karlkyns-listamönnum sé einfaldlega því ég vil líkjast þeim. Mig langar
að geta gert þetta og mig langar ekki að
þurfa bakland af hljómsveit til að geta
gert það sem ég vil.“
Við gefum okkur smá tíma til að
hugsa til stjörnumannsins: „Mínútu
þögn. 5 mínútur takk.“

List, ekki áhugamál
Eins og áður kom fram er Jóhannes
háskólanemi en tónlistin er langt frá

Mynd/Ásdís Sigurbergsdóttir

Ég hef lengi pælt í því hvað verður til þess að sumar
tónlistarstefnur verði vinsælli en aðrar. Er hægt að
útskýra það með því hvernig samfélagið lítur út?
því að vera bara áhugamál með skólanum. „Þetta er náttúrulega bara það
sem maður elskar að gera. Þú myndir
aldrei segja við myndlistarmann „Þetta
er bara hobbí hjá þér, að mála myndir“.
Mér finnst þessi umræða um hvað gerir
listamenn að listamönnum vera svo föst
í skilgreiningum. Um leið og þú gerir
svona þá ertu listamaður, um leið og þú
gerir svona þá ertu það ekki. Fyrir mér
er þetta bara list, þetta er ekki áhugamál. Þetta er það sem mig langar að
gera, það sem ég ætla að gera.“ Undanfarið haust hefur hann verið upptekinn
og ekki haft mikinn tíma fyrir Skoffín.
Hann kippir sér samt lítið upp við það.
„Ég ætla að leyfa þessu bara að fljóta af
sjálfu sér. Mér finnst þetta vera önnur
hlið af lífi mínu, svona alter ego. Núna
í haust hef ég ekkert haft tíma til að
stússast í einhverjum gaur sem finnst
gaman að vera með læti, þá er ég að tala
um þetta Skoffín.“

Ekki fast listform
Önnur ástæða sem Jóhannes nefnir fyrir því að hafa ekki mikið unnið
að Skoffín í haust er að það er engin
föst hljómsveitaskipan. Það hefur

helst áhrif á æfingarnar og tónleika
en leyfir Jóhannesi að framkvæma á
sínum eigin hraða. Hann er hinsvegar
heppinn með vini sem styðja hann í
tónlistinni og æfa með honum. „Þetta
er ekki hljómsveit í þeim skilningi að
það eru fastir hljómsveitameðlimir sem
koma saman og æfa. Það er alltaf pláss
fyrir minnkun eða stækkun. Núna í dag
er þetta fast fjögurra til fimm manna
band en ég er alveg að sjá fram á að
minnka þetta niður í einn, stækka
uppí tuttugu manns, vera með stærri
útsetningar, halda þessu í ekki föstu
listformi. Kannski tek ég uppá því einn
daginn á tónleikum að bara lesa ljóð
eða gefa út ljóðabók, sýna kvikmyndir eða myndbönd uppá sviði! Það er
ekkert ritað í steininn.“ Aðspurður
hvort þessi útfærsla sé ádeila á það
hefðbundna við tónlistarheiminn segir
Jói að svo sé ekki. Fremur mætti segja
að hann væri að reyna að brjóta upp
þetta hefðbundna. „Eins og við sjáum
í dag þá er tónlist öll að brotna. Ekki
brotna niður heldur brotna upp, ef ég
mætti svo að orði komast. Mikil áhersla
er lögð á einstaklinginn sem tónlistarmann.“ Hann nefnir sem dæmi hip-

-hop stjörnur á Íslandi í dag, Emmsjé
Gauta og Aron Can, sem eru þekktir
sem einstaklingstónlistarmenn. „Þess
vegna er þetta ekki ádeila, mér finnst
bara kominn tími á að koma þessu fyrir
í öðrum tónlistarstefnum. Rokktónlistin hefur alltaf verið lituð af svona
föstum fjögurra manna böndum. Mig
langar að vera frávik, mig langar ekki
að vera hluti af norminu.“

Láttu það vera þess virði
Nafn verkefnisins, Skoffín, vísar til
dýrs sem kemur fyrir í þjóðsögum
Jóns Árnasonar. „Það er afkvæmi refs
og kattalæðu. Ástæðan fyrir því að ég
valdi það er að mér fannst það líta vel
út og hljóma vel, til að byrja með. Síðan
fór ég að pæla hvernig hægt er að draga
tengsl á milli skoffínsins og tónlistarinnar minnar. Það er eins og tónlistin
mín sé afkvæmi ólíkra tónlistarstefna.
Þetta er blanda af pönkframkomu,
lagasmíðin er rosa poppuð með grípandi laglínu og síðan þessi eða þjóðlagaþáttur, sem litar textana.“ Textana
skrifar hann sjálfur og hefur líka skrifað
svolítið af ljóðum sem eru oft hluti af
textasmíðinni. „Sum ljóð verða að lög-
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um, önnur verða bara áfram ljóð.“ Við
ræðum #ljóðafimmtudagar á Twitter
og segist hann hafa verið duglegur að
taka þátt í þeim. „Ég veit ekki af hverju,
en mig langaði bara að gera eitthvað
við ljóðin í staðinn fyrir að halda þeim
fyrir sjálfan mig. Ég er aldrei eitthvað
spéhræddur varðandi listina mína. Ég
veit að ég er ekkert besta ljóðskáld í
heimi, besti gítarleikari í heimi eða
besti söngvari í heimi en það skiptir
mig engu máli; Það skiptir ekki máli
hvað þú getur, heldur hvað þú gerir!“
segir Jói og vitnar í Einar Örn úr Purrki
Pillnikk. „Það hefur alltaf verið mín
mantra í lífinu. Það er líka alveg rétt!
Það skiptir ekki máli hvað þú getur,
heldur hvað þú gerir. En jafnvel þótt þú
gerir eitthvað, láttu það vera þess virði.
Ekki gera eitthvað bara til þess eins að
að gera það. Gerðu eitthvað af því að
þér finnst þú þurfa að koma einhverju
á framfæri. Ég er ekki að tala um að
þú þurfir að hafa eitthvað æðra markmið eða tilgang. Hvort sem það sé bara
að þér finnist þetta vera skemmtilegt,
stjórnist af tilfinningum, svo lengi sem
þú hefur ástæðu þá er það strax farið
að verða betra en að gera eitthvað bara
til að gera það.“

Auðveldara að kaupa tölvu
en að finna húsnæði?
Íslenska tónlistarsenan hefur alltaf
verið opin fyrir nýsköpun samkvæmt
Jóhannesi Bjarka og það mun ekki
breytast. Sömuleiðis er hægt að sjá
tónlistarsenuna í dag og tengja við tónlistarsenur fortíðar „Tónlistarsenan á
Íslandi í dag er mikið lituð af hip-hopi.
Ég er ekki mikill aðdáandi en jújú, hún
er góð. Þetta er flott sena. Þetta svipar
alveg til frægu pönksenunnar á Íslandi,
Rokk í Reykjavík, níunda áratugs dæmi

Fyrsta plata Skoffíns, Í Hallargarðinum

- sem er geggjað.“ Tónlistarsenan litast af mörgum mismunandi þáttum
og margt sem er hægt að lesa úr henni
í samhengi við ýmis mál. Sem dæmi
segir Jói að honum finnist gaman að
tengja tónlistarsköpun við samfélagið
og félagslega þætti dagsins í dag. Upp
úr þeim pælingum leggur hann fram
áhugaverða kenningu: „Ég hef lengi
pælt í því hvað verður til þess að sumar
tónlistarstefnur verði vinsælli en aðrar.
Er hægt að útskýra það með því hvernig
samfélagið lítur út? Af hverju leita fleiri
einstaklingar út í raftónlistarstefnurnar
en að mynda bílskúrsband með vinum
sínum. Hvað er það sem fær fólk til að
vilja frekar skapa tónlist í tölvu en í
bílskúrsrými? Ég hef allavega haldið
því fram að vegna skorts á húsnæði fyrir
hljómsveitir finnst fólki auðveldara að
kaupa sér tölvu og stússast inní herbergi
hjá sér en að fara að kaupa sér hljóðfæri, kaupa sér magnara, finna félaga
til að spila með sér og finna húsnæði til
að æfa í, sem ég tel vera mikilvægasta
þáttinn. Húsnæði í Reykjavík er af svo
skornum skammti yfir höfuð, og því
kannski ekki furða að tónlistarsenan
breytist í takt við aðstæður.“
Þetta má vel vera en við látum aðra
um að pæla nánar í þessu. Stóra spurningin er samt sem áður: Í samfélagi þar
sem húsnæði er af skornum skammti
og raftónlistin blómstrar, gæti það gerst
að rokkið myndi deyja út? „Það er alltaf
grundvöllur fyrir rokktónlist og pönk,
svo lengi sem það eru til rafmagnsgítarar þá er fólk að fara semja rokktónlist.
Hversu oft hefur fólk haldið því fram
að rokkið sé dautt? Vissulega hefur
rokktónlist séð betri daga, en faktískt
séð held ég að hún sé ekki á förum. The
rock is not dead, as long as I‘m living.
Djók. Ekki skrifa þetta síðasta.“

Mynd/Tara Njála Ingvarsdóttir
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starts here

Háskólanám erlendis
á sviði skapandi greina

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla
sem bjóða hagnýtt nám og eru í tengslum við heimsþekkt fyrirtæki.

Þér gefst einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hugmynda, með
stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi er
eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.
Háskólanám erlendis í hönnun, markaðsfræði, sjónlistum, miðlun,
sviðslistum, eða tísku opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“ fólkið
og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

OP I Ð

fyrir umsóknir

14 Ljóð
Konur eru
konum bestar
Í rauðum sokkum þær þrömmuðu af stað,
með hnefann á lofti, röddina, blýant og blað.
Þær sögðu; „Manneskja ekki markaðsvara“
en vissu ekki hvernig allt myndi fara.
Í dag við getum þakkað þeim öllum
þessum flottu stöllum.
Þær hafa veginn rutt,
og hvor aðra stutt.
Og nú er komið að okkur að berja í borðið
Já VIÐ eigum orðið.
Að opna sig um drusluskömm og frelsa
brjóstin má,
hvað ætlar þú að gera þá?
Kosningaréttur kvenna, launamunur kynjanna,
fegurðasamkeppnir og svo miklu meira.
Hvað er kynhlutverk, líkamsvirðing, kvenfyrirlitning og svo miklu fleira.
Kvennasaga er falin saga.
Hér við viljum byggja,
hér við viljum tryggja,
samfélag með jafnrétti milli karla og kvenna,
þetta er ekki spurning um að nenna.
Ef við leggjumst öll á eitt,
Þá getum við hlutum breytt.
Dagrún Birta Karlsdóttir

Að sætta sig við sálina
Og jú ég vaknaði öskrandi
reif í mig morgunmat
í bræðiskasti
og slökkti svo ljósin
þetta bútasaumsteppi sem ég kalla borgina
mína
er grá og jarðneskjuleg
það leynist yfir henni stórborgarbragur
sem ég í reynd skil ekki
og jú ég spássera þín stræti
og lendi í drykkju hér og þar
kvaddi mína ástkonu
í risi einhvers bars
og jú tjörnin virðist ekki tignarleg
en fyrir mér er hún allt
svipað eins og við
svipað eins og við
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Kvöldið þar sem í mér
söng vitleysingur
Klukkan var fjögur og sólin við það að rísa
hann sneri sér að mér og sagði að nú fengi ég
að heyra lagið (með besta droppi allra tíma)
þetta var svona alvöru hamingjulag, eins og
lögin í endanum á unglingamyndum
þar sem fallegu unglingarnarnir dansa í
slowmotion með bros á vör, því þau vita að
á meðan á þessu lagi stendur, í þessar fimm
mínútur, eru allar áhyggjur út um gluggann og
þau geta verið hamingjusöm.
Ég hló að honum og hugsaði hvað hann væri
mikill auli, öskrandi, að missa sig yfir laginu.
Hverja sekúndu sem á laginu stóð hækkaði
tónlistin og bíllinn fór hraðar.
Bíllinn var orðinn svo hraður að ég fann ekki
fyrir honum lengur og tónlistin svo há að hún
var orðin eins og partur af umhverfinu.
Sigurrós í súrefninu.
Þarna var ég hamingjusöm. Syngjandi og
hlæjandi í slowmotion, með allar áhyggjur út
um gluggann.
Bara ég, besti vinur minn og syngjandi vitleysingurinn, þjótandi í gegnum nóttina.
Ása Valdimarsdóttir

Undiröldur
Þú helltist yfir mig
eins og sjórinn umlykur bráð sína
ég vaggaði stjórnlaus með öldum þínum
þar til ég sökk
ég horfi í djúpið
það eina sem hellist yfir mig er söknuður
ég tek skref aftur, loka augunum
og dreg djúpt andann
áður en ég veit af skell ég í kalt hafið
ósynd berst ég um þar til kuldinn tekur yfir
stjórnleysið hræðir mig ekki
öldurnar hugga mig er þær reka mig út á haf
Þórunn Þórðardóttir

og jú þótt göturnar fyllist
af amerískum ferðamönnum
af amerískum póst kólóníalisma
er þetta bútasaumsteppi alltaf samt

ég hef oft sagt að kuldinn fari mér best.
þá er ég föl í takt við tímann,
og leið í takt við birtuna,
og það er allt saman gott og blessað.

og jú þó ég fari
yfir heimsins bláu höf
ferðast til miðbaugar
eða fram á ystu nöf
og kynnist borgum sem eru
straumlínulagaðar
menntaðar
gáfaðar
fallegar
vel skipulagðar
menningarlegar
verða þær aldrei hreint eins og þú
mitt bútasaumsteppi
sem ég kalla borg
Jóhannes Bjarki Bjarkason

því ég hef svo ótrúlega oft brennt mig.
og þess vegna eru kalsár kærkomin.
því kuldinn brennir ekki,
og það er allt saman gott og blessað.
og kuldinn er svo grimmilega góður.
því hann hrifsar af þér andann,
og murrkar úr þér lífið,
og það er allt saman gott og blessað.
svo ef ég verð einhvern tímann úti,
í skjóli kalfrosts og blindhríða,
þá er það allt saman gott og blessað
og kærkomið sem kalsárin.
Karitas Bjarkadóttir

heystir

Rímnahnoð um kaffi

-það er ekkert smá mikið af dauðum fuglum
á götunni, sagði hann eins og kjötætan sem
hann var í sömu andrá og við keyrðum framhjá þriðja fuglshræinu sem hafði orðið á vegi
okkar síðan við lögðum af stað úr bænum upp
úr hálf tíu.
nokkrir dagar voru liðnir af ágústmánuði og
sólin hafði verið óvenju vingjarnleg síðan hún
fór fyrst að vera áberandi um mitt sumar. það
var samt farið að dimma áberandi hraðar
síðustu daga, og lagðist haustið á okkur með
misjöfnum þunga eins og annað.
við vorum á leiðinni austur. við þurftum lítið
að stoppa á leiðinni og vegurinn var að mestu
malbikaður svo bílferðin var þægileg og fór
mestöll í að skiptast á að velja tónlist og tala
saman. það var ekki mikið um þagnir en
þagnirnar voru engu óþægilegri en lætin. þetta
finnst mér einkenna okkur sem hóp.
við komum í þorpið fyrir austan þegar langt
var liðið á nóttina. einn okkar átti ættir að rekja
þangað og hafði okkur verið lofaður aðgangur að rauðmáluðu húsi þar í tæpa viku til að
vinna. þetta var skáldasetur, og nokkuð var
um ummerki þess inni í húsinu, eins og við
komumst að þegar við fórum að litast um og
koma okkur fyrir. kjallarinn undir eldhúsinu var
fullur af bókakössum,sem og svefnherbergin
þrjú og í hverri skúffu mátti finna penna og
skrifblokkir. fleiri veggir voru undir bókahillum
en ekki og stór hluti af kjölum bókanna bar
nafn alnafna og afa vinar okkar.
morguninn eftir var mildur, eins og allir
dagarnir sem við áttum eftir að eyða í þessu
afskekkta þorpi. þegar við stigum útfyrir, ég og
vinur minn, eftir að hafa hellt upp á kaffi tókum
við eftir því sem myrkrið hafði skýlt þegar við
komum fyrst að húsinu, að garðurinn var fullur
af trjám og runnum, og honum virtist haldið
vel við þó enginn byggi lengur í húsinu allan
ársins hring.
það var hlýtt þennan morgun og við fengum
okkur sæti við borðið á stéttinni framan við
útidyrahurðina. við helltum kaffi í bolla skáldsins og kveiktum okkur í sígarettu. drógum
inn fyrsta reykinn samtímis. einmitt þá tróð
morgunsólin sér yfir húsþakið svo hún skein
beint í andlitið á vini mínum. við ákváðum því
að að færa okkur um set og tilltum okkur í
grasið undir trjánum fyrir aftan húsið. þar var
bæði skjól og skuggi svo við létum okkur hafa
það að blotna smávegis á rassinum.
-ég hef fengið minn skerf af sólskini, sagði
vinur minn skáldlega eftir stutta umhugsun og
hallaði sér aftur í grasinu, nú má alveg fara að
rigna. hann hafði varla sleppt orðinu þegar við
fundum fyrstu regndropa þessa sólríka dags
þröngva sér í gegnum laufblöðin fyrir ofan
og fleygja sér framan í okkur. ég fann strax á
honum að hann sá eftir því sem hann hafði
sagt. ég vissi líka að hann myndi aldrei segja
það upphátt.
bjarni daníel
þú baðaðir þig í sólarrigunum frá gluggatjöldunum,
og ég var ekki viss hvort hún væri að koma
eða fara.
sólin, það er að segja.

SÍF is looking for migrants/
refugees in upper secondary
schools to take part in a project
which aim is to improve the school
environment in Iceland.
SÍF leitar að innflytjendum/flóttamönnum á
menntaskólaaldri sem vilja taka þátt í verkefni til
að stuðla að betra skólaumhverfi.

ég var í bleika silkináttkjólnum,
þú veist,
þessum sem ég hengi alltaf upp þegar það
koma gestir
til að gefa herberginu,
og mér,
smá karakter.
en ég var allavega að skoða þig,
telja freknurnar á nefinu þínu,
sem virðast safnast upp með hverju sumrinu
sem við eigum saman.
og ég vissi þá, að svona vildi ég alltaf vera,
liggjandi í hvítu rúmi og bleika silkináttkjólnum,
með sólina í bakinu
og þig á maganum.
Karitas Bjarkadóttir

Bæ
Þú sást heiminn
í svörtu
og hvítu
en ég var grá,
svo þú sást mig ekki.
Þórhildur Hlín Oddgeirsdóttir

Kaffi í mér kyndir bál
kveður burtu vanda.
Léttir hressir lund og sál
ljómar hug og anda.
Morgnar eru martröð ein,
minnið stirt og hugur.
Lífið sýnist líksins mein,
leynist anda dugur.
Við fyrsta bolla breytist margt,
brautin lífsins réttist.
Losnar kúpling, kemst á fart,
keyrsla hugar léttist.
Annar bolli ýtir mér
upp á andans hæðir.
Gáfur finnast gjarnan hér,
gleði hugans flæðir.
Fljótt ég næsta fylli mál
ef fyrnast ætlar rúsin.
Styður hug og stillir sál
stórgóð kaffilúsin.
Svona baunin bjargar mér,
burtu fælir vandann.
Lífsbjörg margra landa er,
lýsir nótt og andann.
Baldvin Flóki Bjarnason
Dauðinn mér birtist sem draumshugarfró.
Ég dirfist að njóta hans svefnsæluró.
En vakna til geðsjúkrar gíslingar dags.
Gerið það fyrir mig, skjótið mig strax.
Baldvin Flóki Bjarnason

Mánudagur/ Jákvætt
Djass,
Mánudjass.
Spilaðu mig inn í nýja viku,
nýja hluti
nýja reynslu.
Leyfðu hljómunum hljóma
út vikuna
fyrir sálina.
Meiri djass.
Mánudjass.
Sigríður Alma Axelsdóttir

Ungmenni
Ung og vitlaus ungmenni,
undra sig mjög á ýmsu.
Augun upp á gátt glenni,
glata heilsu við að sjá bólu.
Ekkert þarf að vera að,
aðeins til að fá ekka.
Gerist augað grátbólgnað,
útgrátin með andlitsflekka.
Í fyrsta sinn að finna,
fyrir sannri ást.
Verulega mikil vinna,
við það er að fást.
Eva Kolbrún Kolbeins

Líkamsást
Ég strýk yfir fellingar, ör og slit
Og ímynda mér hvernig það sé
Að elska mig
Ég hugsa um fyrstu langþráðu snertinguna
Og reyni um stund að sjá það sem hann sér
En svo hugsa ég um allt í fari hans sem ég
elska
Og það yfirtekur huga minn
Því ég veit hann elskar það sem ég elska ekki
Þórunn Þórðardóttir

16-0250-HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Nærandi millimál
… er létt mál
NÝTT
ENGINN

HVÍTUR SYKUR
chiafræ

döðlur
graskersfræ
trönuber
möndlur

sólblómafræ

Gríptu með þér gríska jógúrt eða kotasælu

Léttmál frá MS eru bragðgóðar nýjungar með hreinum grunni og bragðgóðu og hollu meðlæti.
Grísk jógúrt með döðlum, möndlum og fræjum eða kotasæla með berjum og möndlum.

möndlur

bláber
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Viðtal við kvikmyndagerðar- og sjónlistamanninn Ágúst Elí

„Geri bara það
sem mér finnst
skemmtilegt“
Ása Valdimarsdóttir skrifar

Á

gúst Elí Ásgeirsson hefur verið áberandi í
sjónræna hluta íslenska tónlistargeirans
síðastliðið ár og hefur sýnt og sannað að hann
sé kominn til að vera. Ég settist niður með
honum í íbúðinni hans á Njálsgötunni sem hann
deilir með vini sínum Bjarna Daníel, söngvara og
gítarleikara hljómsveitarinnar Váru.
Hvernig myndirðu útskýra hvað það er sem þú
gerir?
„Ég geri bara það sem mér finnst skemmtilegt.
Ég vil ekki skilgreina mig með einhverju ákveðnu
vinnuheiti úr bransanum þar sem ég fæst við
svo marga mismunandi hluti. Ég er í stuttu máli bara
sjónrænn listamaður; ýmist að taka upp, klippa og leikstýra
myndböndum eða gera hreyfigrafík fyrir tónleika. Svo hef
ég líka mikla ánægju af öðrum listgreinum, t.d. leiklist og myndlist.
Kvikmyndagerðin er bara sú grein sem ég hef náð lengst í og borgar
reikningana. Fyrir mér er línan á milli vinnu og áhugamála afar þunn,
ég fæst við alls kyns skemmtilega hluti og fæ greitt fyrir suma en
aðra ekki.“
Hvað af þessu finnst þér skemmtilegast?
„Það er ótrúlega misjafnt eftir verkefnum, fer bara eftir því
hversu heillandi viðfangsefnið er hverju sinni. Það er samt
alltaf mest kúl að sinna hlutverki leikstjóra, ætli það sé þá
ekki skemmtilegast.“
Hvenær og hvernig byrjaðir þú að búa til myndbönd?
„Á mínum yngri árum sótti ég mörg leiklistarnámskeið
sem hafði þær afleiðingar að ég og æskuvinur minn, Jakob,
tókum upp á því að flytja frumsamda leikþætti fyrir fjölskyldur
okkar og var það hápunkturinn í hinum ýmsu matarboðum
á fyrstu árunum okkar í grunnskóla. Pabbi lánaði okkur
svo gömlu spóluvélina sína og við byrjuðum að festa
leikþættina á filmu og setja á YouTube síðu sem
fékk nafnið JÁ Myndir (JÁ stendur fyrir Jakob og
Ágúst). Út frá þessu spratt áhugi minn á kvikMynd/Jenný Mikaelsdóttir
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myndagerð og ég áttaði mig smám saman á því að ég fílaði
mig betur á bak við vélina heldur en fyrir framan hana.”
Sástu einhverntíma fyrir þér að þetta yrði framtíðarvinna?
„Fyrir mér hefur aldrei neitt annað komið til greina. Sem
krakki var ég staðráðinn í að stofna mitt eigið tölvuteikni-fyrirtæki svona eins og Pixar, áhuginn hefur vissulega tekið smá
beygju síðan þá en samt alltaf haldist á svipuðum stað. Ég
vissi alltaf að ef ég myndi leggja mig nógu mikið fram í því
sem ég hef mestan áhuga á yrði það framtíðin mín.“
Áttu þér einhverjar fyrirmyndir í þessum bransa?
„Nei. Fylgist samt með fullt af fólki sem er að gera kúl hluti
og ber virðingu fyrir þeim en myndi ekki kalla þetta fólk
fyrirmyndir. Langar bara að læra meira, verða betri í því sem
ég geri og vera mín eigin fyrirmynd.“
Hvaða verkefni ertu að fást við eins og stendur?
„Eins og stendur er ég að vinna mikið með Auður og Aron
Can, þeir eru báðir að gefa út nýja tónlist á næstunni og við
erum að vinna saman bæði tónlistarmyndbönd og hreyfigrafík fyrir tónleika. Svo er ég að sjá um eftirvinnslu á tónlistarmyndbandi fyrir nýjan hip-hop tónlistarmann, Birnir, en
Jóhann Kristófer Stefánsson og Benedikt Andrason sjá um
að leikstýra því. Er líka að vinna að nýjum tónlistarmyndböndum fyrir hljómsveitirnar Váru og Milkhouse, það gæti
samt verið dágóður tími þangað til sú verk fá að líta dagsins
ljós, en alltaf nóg að gera.“

Hvaða verkefnum hefur þú unnið að sem fólk gæti kannast
við?
„Langstærsta tónlistarmyndbandið sem ég hef leikstýrt
er fyrir lögin Enginn Mórall og Grunaður með Aron Can.
Önnur þekkt verkefni sem ég hef komið að eru t.d. tónlistarmyndbandið fyrir Vino með Sturla Atlas en þar stjórnaði ég
kvikmyndatökunni. Ég skaut líka myndband fyrir rapparann
G4shi en hann er frekar stór í Bandaríkjunum. Svo má líka
nefna myndböndin sem ég gerði fyrir 12:00 á sínum tíma en
þau náðu mörg hver gríðarlegum vinsældum.“
Hvað var uppáhalds myndbandið þitt á liðnu ári?
„Uppáhalds íslenska myndbandið mitt árið 2016 var klárlega
Meira með GKR. Uppáhalds erlenda myndbandið mitt er
Yamborghini High með A$AP Mob. Önnur sem ber að nefna
eru Friends með Francis and the Lights, 1 Night með Lil
Yachty, Famous með Kanye West, Nikes með Frank Ocean og
God Is Gangsta með Kendrick Lamar”
Áttu þér eitthvað eitt uppáhalds verkefni sem þú hefur unnið
að?
„Öll verkefnin sem ég tek að mér eru frábær á sinn hátt en ég
sé líka alltaf eitthvað sem má fara betur, þess vegna reyni ég
alltaf að tileinka mér það hugarfar að næsta verkefni verði
mitt besta hingað til.“
Hvernig er að vera á menntaskólaaldri og vera kominn á
atvinnumarkaðinn í stað þess að vera í skóla?

„Ég er bara mjög sáttur. Ég get lifað á því að vinna við það
sem mér finnst skemmtilegast að gera, sem er alls ekki sjálfgefið á mínum aldri. Ég væri 100% ekki á þessum stað í lífinu
hefði ég ekki hætt í menntaskóla. Ég trúi því líka að nám eigi
snúast um að afla sér þekkingar og læra hluti sem maður hefur áhuga á, margir gleyma því. Að harka í gegnum nám sem
þú hefur ekki áhuga á er að mínu mati það heimskulegasta
sem er hægt að gera við tímann sinn.“
Finnurðu fyrir fordómum fyrir að vera ekki í skóla?
„Það kemur fyrir að fólk fái létt sjokk þegar ég segi frá því að
ég sé ekki í skóla, en svo útskýri ég mína hlið á málinu og þá
skilja flestir hvaðan ég er að koma. Stundum lendi ég samt
í fólki sem bara getur ekki skilið að það eru til aðrar leiðir í
lífinu en þessi hefðbundna sem öllum er kennt að fara. Sú
leið hentar vissulega mörgum en alls ekki öllum og það er
bara ekkert að því að fara sína eigin leið í lífinu ef hitt virkar
ekki fyrir mann.“
Hvaða ráð myndirðu gefa ungu fólki sem er að reyna að
koma sér á framfæri í þessum bransa?
„Mikilvægast finnst mér að kunna að verðleggja sig rétt, ekki
gera eitthvað frítt bara af því þér finnst það skemmtilegt. Ef
þú ert með eftirsótta hæfileika, fáðu greitt fyrir þá. Samt líka
mikilvægt að koma sér á framfæri, stundum getur það verið
framtíðar fjárfesting að vinna verkefni frítt, allt spurning um
að vega og meta aðstæður hverju sinni.“
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Mynd/Fréttastofa RÚV

FLÓTTAMENN
Ástrún Helga Jónsdóttir og Sara Mansour skrifa

Heilög guðsmóðir barn sitt bar,
brottu í skjóli nætur.
Sýrlenskar mæður sigla á haf,
Súdanska móðirin grætur.
Hvar er hún okkar kristna þjóð ,
með krásir dýrustu gæða?
Leiðum við hugann að nekt og
neyð,
nálgumst við þá sem blæða?
Hlustum við frekar á hróp og köll,
háværu tilboðanna?
Höfum við gleymt að gæta að þeim,
sem grýttustu vegi kanna?
ÁK

Þ

ví miður er ástandið í dag á
þann veg að við erum flest
mjög upptekin af sjálfum
okkur, af yfirborðskenndum
vandamálum og gleymum að líta upp
og sjá hvaða hörmungar eru að eiga
sér stað annars staðar í heiminum.
Við eigum að horfa til annarra og
gera okkar til að hjálpa þeim sem
hafa það verst. Það er alveg öruggt að
við myndum óska þess að aðrir gerðu
það fyrir okkur ef það værum við eða
okkar fjölskylda sem væru í sömu
sporum.

Sýrland fyrir stríðið
Sýrland er gamalt menningarríki sem
á upptök sín að rekja til allt frá um
9000 f.Kr.
Þar eru ein af elstu og merkustu
byggingum heims en þar dvöldu m.a.
Forn-Grikkir, Byzantínmenn, Ayyubídar og Mamlukar. Þessar byggingar eiga
því merka og ómetanlega sögu en eru
nú margar hverjar gjöreyðilagðar vegna
sprenginga og fleiri afleiðinga stríðsins.
Líkt og á Vesturlöndum eru helstu atvinnugreinar Sýrlendinga landbúnaður, þjónusta, iðnaður og olíuvinnsla.
Landið er tiltölulega fátækt en hlutfallslega búa þar mjög margir miðað
við það landsvæði sem þar er byggilegt.
Ástandið í landinu í dag hefur rætur að
rekja allt til 1970.

Sýrland í dag
Yfir 11 milljónir manna hafa látið lífið,
misst heimili sín og/eða eru á flótta frá
landinu eins og staðan er í dag. Það er
rúmlega 33 sinnum fleiri en íslenska
þjóðin.
Frá 2011 hefur ríkt stríðsástand í
Sýrlandi. Menn, konur og börn hafa
misst 5 ár af lífi sínu í ótta og ótrúlega
óvissu. Stjórnleysi og ringulreið ríkir.
Hryðjuverk, stríðsglæpir og mannréttindabrot eru framin á hverjum
degi og þess þurfa almennir borgarar
að gjalda. Deilur ríkja á milli stjórn-

Hver er flóttamaður?
Flóttamaður skilgreinist, samkvæmt skilgreiningu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðarinnar (The United Nations
Refugee Agency) , sem manneskja sem er utan síns heimalands og
getur ekki snúið til baka af ótta við ofsóknir vegna viðkomandi…

kynþáttar

trúar

arhersins og uppreisnarhópa, svo um
2015 bættust utanaðkomandi hópar
inn í stríðið, t.d. meðlimir ISIS. Þær
meginstöðvar samfélagsins sem okkur flestum þykja sjálfsagðar í daglegu
lífi eru að mestu leyti ónýtar. Það ríkir
ekki eðlilegt löggjafavald svo almennir
glæpir auk stríðsglæpa fara fram að
mestu óhindrað. Kynferðisbrot eru tíð
og fólki er haldið í herkví. Heilbrigðisþjónusta er af gríðarlega skornum
skammti þar sem spítalar hafa orðið
fyrir sprengingum og erfitt hefur reynst
fyrir hjálparstarfsmenn að komast inn
á stríðssvæðin. Í svona ástandi berast
smitsjúkdómar hratt og ekki er aðgengi
að sjúkragögnum né lyfjum. Stjórnarherinn lokar fyrir flutning á vistum
til þeirra svæða sem uppreisnarmenn
ráða yfir og hungursneyð ríkir.
Fólk neyðist til að lifa við þessar
hroðalegu aðstæður og upplifir sorg og
vonleysi. Þetta er alveg eins fólk og við
þekkjum úr okkar nánasta umhverfi;
læknar, smiðir, kennarar, viðskiptafræðingar, rithöfundar og skólabörn.
Þau eiga eða allavega áttu fjölskyldur
og framtíðardrauma og þeirra helstu
áhyggjuefni voru einu sinni næsti fundur eða næsta próf. Nú snýst lífið um að
lifa af næsta dag eða jafnvel klukkutíma
og tryggja sjálfum sér og ástvinum sínum skjól.
Flótta- eða ferðamaður? (mynd af
skilgreiningu)
Flóttamaður er sá sem neyðist til
að yfirgefa heimaland sitt vegna stríðs
eða ofsókna og getur ekki snúið aftur.
Sá sem fer á milli landa í skemmtanatilgangi er ferðamaður. Margir virðast
ekki skilja muninn þar á milli.

Ferðalagið
Frá Sýrlandi liggur beinast að flýja til
nærliggjandi ríkja. Um þessar mundir finnst helmingur allra flóttamanna
einungis í tíu löndum. Þau sem hýsa
flesta eru Íran, Líbanon, Pakistan,
Tyrkland og Jórdanía. Þetta eru lönd

þjóðernis

Sýrlenskt barn
neyðist til að
leggja á flótta á 30
sekúndna fresti.
Óteljandi þeirra
hafa horfið sporlaust í glundroða
flóttans, orðið fyrir
sprengjuárásum,
drukknað í Miðjarðarhafinu, dáið
úr hungri eða verið
seld í vændi svo
eitthvað sé nefnt.

pólitískra
skoðaðna

Frá 2011 hefur ríkt
stríðsástand í Sýrlandi.
sem glíma við gífurlegt plássleysi og
fátækt fyrir. Eymdin er algjör, en samt
sem áður er atvinnu-, heimilis- og
réttindaleysi skárra en stríð. Þeir sem
geta, leggja leið sína til Evrópu í von um
betra líf, þó oft kosti það fólkið aleiguna. Aftur, sýnir það okkur hve miklu
flóttamenn eru tilbúnir að fórna til þess
að öðlast nýtt líf.

Mýtan um flóttamanninn
Þeir sem mótmæla flóttamannaaðstoð
taka gjarnan fram að stór hluti þeirra
sem koma til Evrópu eru ungir karlmenn. Þetta er að nokkru leyti rétt og
má rekja til þess að í byrjun Sýrlandsstríðsins sendu margar fjölskyldur einn
meðlim til þess að fara á undan hinum
til að geta sótt restina þegar hann hefði
hlotið alþjóðlega vernd og komið sér
fyrir. Þetta kallast sameiningaraðferð
og er fullkomlega viðurkennd í lögum
um réttindi flóttamanna. Ástæðan
fyrir því að þetta eru yfirleitt ungir
karlmenn ætti að vera augljós. Þeir
hafa almennt meira líkamlegt þol en
eldra fólk og eru ekki eins líklegir til
að verða fyrir kynferðisbrotum eða
verða fyrir mansali eða vændi, eins og
títt er meðal flóttakvenna- og barna.
Enginn vill senda frá sér ástvini, en ef
val móður stendur á milli aldraðs föður,
12 ára stelpu, ungabarns og stálpuðum
drengs myndu sennilega flestir velja
síðasta kostinn. Stálpaði drengurinn
neyðist til að leggja í hættulega ferð
yfir hálfan hnöttinn, sannfærður um
að lýðræðisríkin í Evrópu muni hjálpa
sér að endurheimta fjölskyldur sínar.
Þegar drengirnir komast að því að svo er
ekki, ákveða margir að láta ekki vita af
sér og lifa þar af leiðandi utan kerfisins

árum saman. Flóttinn heldur áfram...
í þetta sinn frá yfirvöldum sem vilja
óðum senda þá aftur til landsins sem
þeir flúðu fyrst frá.

Kvótaflóttamaður eða
hælisleitandi?
Kvótaflóttamenn eru sá hópur flóttafólks sem ákveðið ríki, t.d. Ísland, samþykkir að taka við frá umboði Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna.
Árið 2016 komu samtals 56 sýrlenskir
kvótaflóttamenn, tugur fjölskylda, til
landsins sem verður að teljast mjög lítið,
þó það sé miðað við höfðatölu. Það fyllir
ekki einu sinni íbúðablokk. En þessir
kvótaflóttamenn fá góðar móttökur og
ómetanlega aðstoð við að koma sér fyrir,
þ.á.m. húsnæði, tungumálakennslu, sálfræðiaðstoð og aðgang að sömu þjónustu
og aðrir landsmenn – eins og ætti að
vera sjálfsagt. Það hefur sannað sig að
þessi aðferð ber mikinn árangur. Ekki
nóg með að hún auðveldi alla aðlögun
fyrir flóttamennina, heldur kemur þetta
kerfisbundið í veg fyrir menningarárekstra og kynþáttafordóma. Sams konar
nálgun hefur verið notuð í minni bæjum
á Norðurlöndum. Þar er lagt áherslu á
gagnvirka fræðslu um vestræn gildi samhliða því að fagna fjölbreytileikanum.
Kvótaflóttamenn geta fengið íslenskan
ríkisborgararétt eftir 5 ára dvöl; þeir
verða partur af íslensku samfélagi.
Á hinn bóginn eru aðrir flóttamenn
og fólk sem sækja um hæli ekki jafn
velkomin. Sama dag og fyrrverandi forsætisráðherra tók með opnum örmum
á móti kvótaflóttamönnunum stóð til
að senda aðra flóttafjölskyldu úr landi.
Annars staðar í Evrópu er ekki gerður
mannamunur á þennan hátt. Hælisleit-

endum sem komast hingað eigin vegum er troðið í geymslur eða komið fyrir
tímabundið svo mánuðum skiptir, áður
en mál þeirra eru tekin fyrir og þeim oftast vísað úr landi. Óvissan sem þetta fólk
finnur fyrir skapar gremju sem hefur
haft hörmulegar afleiðingar í nágrannalöndum. Útlendingum er komið fyrir í
sístækkandi fátækrahverfum og verða
fyrir mismunun á grundvelli þjóðernis,
húðlitar og trúar. Manneskjur, sem áður
voru virtar, finna nú fyrir órökstuddu
hatri og missa alla von á framtíð í vestrænum ríkjum. Hernaðarbröltið sem
heimaland þeirra varð fyrir af höndum
fyrrverandi nýlenduríkja eyðilagði líf
þeirra og tregða þessara sömu ríkja til
að hjálpa fórnarlömbum stríðsins gerir
það að verkum að þau sópast að samtökum sem leggja fæð á Vesturlöndin. Því
það fæðist enginn hryðjuverkamaður.
Útilokun hælisleitenda frá samfélagi
manna hérlendis mun hafa sömu áhrif,
ef ekkert verður gert.
Þetta er vitnisburður úr æviágripi
Ibrahem Al Danony Mousa Faraj,
Undir fíkjutrénu – saga af trú, von og
kærleika, eftir Önnu Láru Steindal,
sem vildi segja frá sinni upplifun af
íslenska kerfinu – því góða og hinu
slæma. Hann flúði frá Líbýu undir
ógnarstjórn Gaddafis, en einræðisherrann hafði fyrirskipað dauða Ibrahems
af pólitískum ástæðum. Í dag er hann
giftur íslenskri kvótaflóttakonu og á
með henni fjölskyldu. Eiginkona hans,
Lina, er aðalpersónan í bók Sigríðar
Víðis Jónsdóttur, Ríkisfang: ekkert, en
hún fjallar um palestínsku konurnar
sem komu hingað frá Írak árið 2008.
Með því að bera saman bækurnar er því
auðvelt að sjá muninn á þeirri meðferð
sem kvótaflóttamenn fá annars vegar
og hælisleitendur hins vegar.
„Eina dægradvölin sem ég hafði
á þessum fyrstu mánuðum og árum
á Íslandi var lestur á trúarlegu efni í
moskunni, eina lesefninu sem var til
á arabísku, eina tungumálinu sem ég
kunni. Það samfélag trúaðra sem ég
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hafði aðgengi að veitti mér kraft og innblástur og ómetanlegan stuðning. En
í þeirri umræðu sem hefur átt sér stað
um unga múslima á Vesturlöndum sem
láta narrast af öfgafullri hugmyndafræði íslamista hef ég oft hugsað til
þessa tíma og hvernig lífið hefði getað
farið á annan veg ef svo óheppilega
hefði viljað til að skoðanir af þessu tagi
hefðu hefðu náð fótfestu á Íslandi og
ég álpast inn í þann félagsskap. Í því
ástandi sem ég var, gramur, hræddur
og ákaflega vonsvikinn, er möguleiki á
að ég eins og aðrir í sambærilegri stöðu
hefði látið sannfærast ef hart hefði verið
að mér lagt. Gremjan og ergelsið sem
ég upplifði stundum á Íslandi voru af
öðrum toga en örvæntingin sem ég lifði
stöðugt í heima í Líbíu. Þar vorum við
meira og minna öll í sömu stöðu. Við
vorum öll fórnarlömb byltingarinnar með einum eða öðrum hætti. En á
Íslandi tilheyrði ég tiltölulega litlum
hópi sem ótti við hryðjuverk eða eitthvað annað hafði málað út í horn og við
upplifðum sterkt, með réttu eða röngu,
að okkur væri mismunað og við nytum
ekki sannmælis. Í veikri von um að geta
leitt fólki fyrir sjónir að ekki væru allir
skeggjaðir múslimar hættulegir hryðjuverkamenn lét ég mér meira að segja
vaxa skegg til að ögra staðalímyndinni
af múslimum og hryðjuverkamönnum.
Ég sem aldrei hafði haft skegg.“

Það er rasismi
Ísland er fullt af rasistum. Fæstir þeirra
myndu samt viðurkenna að þeir vildu
bara losna við fólk af öðrum kynþáttum,
svo þeir notast við afsökunina að þeim
sé umhugaðra um afkomu bágstaddra
Íslendinga. Þeir þvertaka fyrir að hata
útlendinga, heldur vilji þau einungis bæta stöðu „okkar fólks“ áður en
þeir fari að hjálpa öðrum. En... það er
rasismi. Það er rasismi að finnast líf
hvítra Íslendinga skipta meira máli en
brúnna Sýrlendinga. Það er rasismi að
ætlast til að allir Íslendingar hafi efni á
ís á sunnudögum áður en við íhugum
möguleikann að bjarga lífi Sýrlendinga.
Það er helber rasismi.

Kæra Eygló
Hallgrímur Helgason sagði þjóðinni
til syndanna fyrir seinustu kosningar
í myndbandi Stundarinnar. Að hans
mati var ákall þjóðarinnar til Eyglóar Harðardóttur, fyrrverandi félagsog húsnæðismálaráðherra, hlægilegt
vegna þess hve stutt það náði:
„Kæra Eygló – átakið var svo sannarlega stórkostlegt svo langt sem það
náði... það náði bara ekki nógu langt.
Það komu engir flóttamenn. Við sem
vorum orðin heimsfræg fyrir velvild
okkar, náungakærleik og gestrisni, við
bara fórum ekki til dyra þegar heimurinn hringdi bjöllunni. Það var ekki fyrr
en eftir áramót, fyrr en sextíu manns
voru búin að deyja daglega í hundrað
daga sem við dröttuðumst loks til dyra.
Nítíu flóttamenn. Húh! Við björgðuðum einum og hálfum degi upp úr
Miðjarðarhafinu. Æææðislegt, Eygló.
[...] Gagnvart flóttamannavandanum
er Ísland ársins 2016 eins og upphitað
einbýlishús úr steini í móðuharðindunum miðjum þar sem við sitjum södd
og sjúk og leið og löt og frek og feit og
slöfrum í okkur stofubráðinn ís eftir
kjötmatinn á meðan úti frýs og blæs
öskusvört ísmóðan og þjóðin okkar
skríður sitt lokaskrið út á stæði og deyr
sínum hungurdauða úti á tröppum,
loppin af kulda og hóstandi lungum.
[...] Eitt sinn var Aleppo hér. [...] Meira
að segja þeim fáu sem hingað eru þó
komnir í skjól frá byssum og hungri
reynum við að bola burt úr landinu.
Þjóðverjar tóku við milljón flóttamönnum frá Sýrlandi, Svíar við hundrað þúsund. Fyrrnefnda þjóðin telur áttatíu
milljónir, sú síðarnefnda tíu milljónir. Í
samanburðinum hefðum við átt að taka
við þrjú–fjögur þúsund flóttamönnum. Við höfum ekki einu sinni tekið
við tvö hundruð manns. Og við sem
eigum tuttugu tóma firði sem enginn
vill búa í – sem enginn trúir á. [...] Í
alvöru Íslendingar! Okkar vandamál
eru svo smotterísleg í samanburðinum við það sem dynur á flóttamönnum
heimsins; á flótta, í flóttamannabúðum, biðjandi um hæli, takandi sjens
á bátsfari, bílfari, flugfari, með börnin
og lífið í lúkunum. [...] Segjum aftur
Kæra Eygló og meinum það.“

Flóttamannabúðir í Líbanon þar sem þrjár manneskjur frusu í hel

Það er rasismi
að finnast
líf hvítra
Íslendinga
skipta
meira máli
en brúnna
Sýrlendinga.

Þjóðfylkingin er stjórnmálaflokkur sem spratt upp á síðasta ári hvers helstu
stefnumál eru aðbúnaður bágstaddra Íslendinga fram yfir flóttamannahjálp.

nýprent 02/2016
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#háskólaríhættu
Eva Dröfn H. Guðmundsdóttir og Þórdís Dröfn Andrésdóttir skrifa

Þ

ann 14. október 2016 hófst átakið
#háskólaríhættu, í formi greinaskrifa, undirskriftasöfnunar og vitundarvakningu á samfélagsmiðlum.
Markmið átaksins er að vekja athygli stjórnvalda á þeim slæmu kjörum sem ríkisreknir
háskólar hérlendis þurfa að takast á við.
Núna erum við á okkar síðustu önnum í
menntaskóla og spurningin hvað við ætlum
að gera eftir útskrift hefur aldrei verið jafn
raunveruleg, áþreifanleg og yfirþyrmandi.
Núna þurfum við í alvöru að taka einhverja
stefnu. Hundruð efnilegra og metnaðarfullra ungmenna útskrifast núna í vor, enn
fleiri næsta vor og allir taka ákvörðun um
hvað skuli gera eftir útskrift. Sumir taka sér
tíma til að vinna eða ferðast, aðrir halda

áfram í námi og fara í háskóla. Sumir fara
erlendis í nám, aðrir halda sér á Íslandi og
velja úr þeim háskólum sem okkur bjóðast
hér. En afhverju að velja undirfjármagnað
háskólanám á Íslandi þegar hægt er að fara
erlendis?
Það er mikil synd að háskólarnir okkar
fái ekki það fjármagn sem þarf til þess að
halda í við löndin í kringum okkur. Háskólarnir eru stoðgrind atvinnulífsins á Íslandi
og því er fátt smánarlegra fyrir ríkisstjórn
en að vanrækja þarfir háskóla sinna. Útgjöld íslenska ríkisins á hvern háskólanema
er einungis helmingur þess sem greitt er út
á hvern nemanda á hinum norðurlöndunum. Mikilvægt er að stjórnvöld fjárfesti
í framtíðinni og veiti háskólunum það

fjármagn sem þeir þurfa á að halda.
Við hjá Framhaldsskólablaðinu höfðum
samband við hina ýmsu nemendur háskólanna sem hafa látið til sín taka í #háskólaríhættu umræðunni til að fá nánari útskýringar á því hvernig aástandið sé innan þeirra
skóla og þeirra sýn á hvert vandamálið sé.
Ef háskólarnir dragast aftur úr og
visna vegna fjármagnsskorts mun atvinnulífið gera slíkt hið sama. Við getum
ekki menntað lækna, hjúkrunarfræðinga,
efnafræðinga, verkfræðinga, kennara og
aðrar nauðsynlegar starfsstéttir til að vinna
hér á landi ef nemendur finna fyrir fjármagnsskorti og fólksskorti um leið og nám
þeirra hefst. Undirfjármögnun opinberra
menntastofnanna hvetur íslensk ungmenni

til að leita erlendis eftir menntun og starfsreynslu, sem skilur eftir sig undirmannað
heilbrigðiskerfi, menntakerfi og almennt
afllítið atvinnulíf.
Við megum ekki gleyma því hve heppin
við erum að eiga háskóla sem bjóða upp á
eins mikla möguleika fyrir smáa þjóð. Því er
það okkar skylda að varðveita þessa skóla
og sjá til þess að þeir fái að vaxa og dafna
á næstu árum. Við sættum okkur ekki við
að dragast aftur úr nágrannaþjóðum okkar,
afleiðingar þess að vanrækja menntakerfið á þennan hátt getur haft verulegar
afleiðingar fyrir samfélagið í heild sinni.
Átakinu er ekki enn lokið. Við hvetjum alla
lesendur til að taka þátt og skrifa undir á
haskolarnir.is

Hér fyrir neðan er áskorunin sem gerð var
til stjórnvalda. Hægt er að skrifa undir á
http://haskolarnir.is/askorun

LJÓSBROT,
LJÓSMYNDAKEPPNI

Áskorun til
stjórnvalda
M
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KEPPNIN MUN ENDA
Á SÝNINGAROPNUN
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SKRÁNING Í KEPPNINA,
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eðalframlag íslenska
ríkisins á hvern ársnema
í háskóla er tæplega 1,3
milljónir króna. Ísland er
þar langt á eftir nágrannaþjóðum sínum því framlagið nemur rúmlega 2,2
milljónum króna að meðaltali annars
staðar á Norðurlöndum.
Í aðgerðaáætlun Vísinda- og
tækniráðs er markmiðið að styrkja
fjármögnun háskólakerfisins hér á
landi svo hún verði að minnsta kosti
sambærileg við meðaltal annarra
norrænna ríkja árið 2020. Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2017-2021 sýnir
hins vegar að engan veginn er komið
til móts við ofangreint markmið.

Viðvarandi undirfjármögnun
háskólanna dregur úr framþróun í
samfélaginu og samkeppnishæfni
landsins. Enn fremur er ljóst að
ef ekki er lagt meira fé til reksturs
háskólakerfisins þarf á endanum að
fækka nemendum og draga úr fjölbreytileika í námsframboði.
Við undirrituð krefjumst þess að
stjórnvöld setji menntamál í forgang
og framfylgi fyrrgreindum markmiðum um fjármögnun háskólakerfisins
með það að leiðarljósi að jafnmikið
fjármagn fylgi hverjum háskólanema
hér á landi og nemum annars staðar á
Norðurlöndum árið 2020.
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Háskóli Íslands
Kristófer Már Maronsson formaður
stúdentaráðs Háskóla Íslands skrifar

Þ

að hafa eflaust margir orðið varir við átakið
Háskólar í hættu sem rektorar allra háskóla
á Íslandi settu af stað síðastliðið haust. Þar
bentu þeir á að í fjármálaáætlun hins opinbera
fyrir árin 2017-2021 virðist hafa gleymst að gera ráð
fyrir uppbyggingu háskóla á Íslandi, sem hafa um
árabil verið fjársveltir ef staðan er borin saman við
þau lönd sem liggja næst okkur í Skandinavíu. Það
var ekki af ástæðulausu sem horft var til þeirra landa,
en vísinda- og tækniráð hafði það að markmiði að
ná sambærilegum framlögum á hvern nemenda árið
2020 og í öðrum norrænum ríkjum. Það kom öllum
á óvart þegar Alþingi samþykkti fjármálaáætlun hins
opinbera því forsætisráðherra er formaður vísinda- og
tækniráðs en þar sitja einnig fjármála- og efnahagsráðherra, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og menntaog menningarmálaráðherra. Þau voru því líklega öll
meðvituð um að þarna væru þau að stefna langt undir
eigin markmið, sem getur ekki talist til sóma þegar um
eina af grunnstoðum samfélagsins er að ræða. Af þeim
sökum fóru rektorarnir af stað með átakið Háskólar í
hættu og nemendur standa fast við bakið á þeim, enda
eru þetta sameiginlegir hagsmunir allra í samfélaginu
sem um ræðir.
Forsvarsmenn stúdentafélaga allra háskólanna
tóku sig saman og hófu undirskriftasöfnun á www.
haskolarnir.is til þess að safna undirskriftum og hafa
tæplega 11 þúsund undiskriftir safnast þegar þetta er

skrifað, en það samsvarar um það bil helming meðlima
háskólasamfélagsins.
Hvort sem það var barátta stúdenta, rektora, undirskriftasöfnun eða hvað annað - þá jukust framlög til
háskólastigsins um 1.3 milljarð í fjáraukalögum, sem
er skref í átt að markmiðinum en samt ekki nægilega
mikið til þess að brúa bilið og því ljóst að nauðsyn er
til þess að halda áfram baráttunni. Það er vonandi að
ný ríkisstjórn taki ákvörðun um að uppfylla markmið
Vísinda- og tækniráðs, á borði en ekki bara í orði.
Baráttan sem við stöndum í er fyrst og fremst fyrir

samfélagið í heild sinni að njóta góðs af, en einnig fyrir
nemendur framtíðarinnar. Við sem erum í háskóla í
dag njótum hægt og rólega góðs af auknu fjármagni,
en við erum í langtímabaráttu fyrir framtíðarkynslóðir
- sem núverandi leik-, grunn- og framhaldsskólanemendur munu vonandi finna fyrir á komandi árum, kjósi
þessir nemendur að fara í háskóla. Það er þessvegna
sem ég vona að þeir sem lesi þetta hafi skrifað undir
á www.haskolarnir.is og standi við bakið á þeim sem
heyja baráttuna, eða blandi sér í hana sjálfir.

Undirfjármögnun
hjúkrunarfræðideildar
Elísabet Brynjarsdóttir, hjúkrunarfræðinemi
við Háskóla Íslands skrifar

B

reytt aldurssamsetning þjóðar og skortur
á hjúkrunarfræðingum er alvarlegt vandamál sem íslenskt heilbrigðiskerfi stendur
meðal annars frammi fyrir. Vandamálið
er fjölþætt, ljóst er að margt spilar inn í en tvenn
mikilvægustu atriðin eru undirfjármögnun
Hjúkrunarfræðideildar og skortur á hjúkrunarfræðingum. Um helmingur fastráðinna kennara
Hjúkrunarfræðideildar mun fara á eftirlaun á
næstu 10 árum. Á Landspítalanum starfa um
1800 hjúkrunarfræðingar og hátt í 300 af þeim
eru eldri en 60 ára og fara því á eftirlaun á næstu
árum. Sem stendur útskrifast um 120 hjúkrunarfræðingar úr háskólum landsins á hverju ári en
þeir skila sér ekki allir í heilbrigðiskerfið. Skortur
á hjúkrunarfræðingum til starfa í háskólum og á
klínískum vettvangi er alþjóðlegt vandamál. Það
þarf að sjá til þess að nægjanlegur fjöldi sé starfandi til þess að heilbrigðiskerfið starfi eðlilega.
Undirfjármögnun háskólans er veruleg en ef
litið er sérstaklega til Hjúkrunarfræðideildarinnar þá dróst fjárveiting til starfsemi hennar saman
um þriðjung frá 2007 til 2012. Fjárveitingar
til hjúkrunarfræðináms á Íslandi hafa alla tíð
verið minni en fjárveitingar til sambærilegs
náms, bæði í innlendum og erlendum samanburði. Nýlegar tölur sýna að greinar Heilbrigðisvísindasviðs eru reknar fyrir brot af því sem
sambærilegar greinar kosta annars staðar á
Norðurlöndunum, þrátt fyrir að hér á landi eru
oft fjöldatakmarkanir. Framlög á hvern nemenda
í hjúkrunarfræði á Íslandi nemur aðeins 45% af
framlögum á hvern nemenda í Danmörku samkvæmt skýrslu sem háskólar í Danmörku gáfu út.
Benda má á að í Danmörku fá sjúkrahús greitt
frá háskólunum fyrir það að taka við nemendum
í klínískt nám. Það er ekki gert á Íslandi þar sem
spítalinn sjálfur er verulega undirfjármagnaður og því verður vandinn enn meiri fyrir vikið.
Fastráðnum kennurum við deildina hefur einnig
fækkað og er nú hlutfall nemenda á fastráðinn
kennara í grunnámi 23 í hjúkrunarfræðideild, til
samanburðar er hlutfallið 10 í læknadeild og 16 í
sjúkraþjálfun.
Undirfjármögnun hjúkrunarfræðideildar
Háskóla Íslands birtist greinilega í alvarlegri
stöðu klínískrar kennslu í grunnnámi. Hjúkrunafræðinemar eyða stórum hluta af námi sínu í
klínísku verknámi á spítalanum. Þar sjá svokallaðir deildarkennarar um kennsluna en þeir sjá
um skipulagningu náms á spítalanum frá degi
til dags. Upphaflega fengu deildarkennarar laun
fyrir starfið frá hjúkrunarfræðideild en því varð
að hætta í sparnaðarskyni. Á meðan deildarkennarar þáðu laun fyrir starfið leiðbeindu þeir
nemendum umfram aðra hjúkrunarfræðinga á

deildunum. Eftir að greiðslur lögðust af eiga allir
hjúkrunarfræðingar á spítalanum að deila ábyrgð
á leiðsögn nemenda í samræmi við skyldur
þeirra sem starfsmanna á háskólasjúkrahúsi.
Þannig bætist leiðsögn nemenda ofan á dagleg
störf hvers og eins hjúkrunarfræðings þar sem
mikið álag ríkir og er því ástæða til að óttast að
nemendur fái ekki nægilega kennslu og eftirlit á
klínískum vettvangi.
Fleiri vandamál steðja að hjúkrunarfræðideildinni en aðstaða fyrir nema hefur verið mikið
í umræðunni. Myglusveppur hefur komið upp
í húsnæði hjúkrunarfræðinema og er nú verið
að ráðast í framkvæmdir þar. Á sama tíma er
búið að stækka árganga í hjúkrunarfræði og
auka fjölda þeirra sem komast inn á hverju ári.
Ljóst er að húsnæðið mun ekki lengi standa
undir þessum aukna fjölda eins og staðan er
núna. Mögulega þarf að dreifa árgöngunum um
háskólasvæðið sem er raunin nú og það veldur
miklum óþægindum fyrir nemendur og kemur
niður á félagslífi þeirra. Einfaldast væri að Hjúkrunarfræðideild fengi allt Eirberg til umráða en

svo er ekki núna þar sem Landspítalinn hefur
heila hæð í B-álmu.
Ljóst er að huga þarf að ýmsum atriðum
þegar það kemur að menntun hjúkrunarfræðinga. Rótin að flestum vandamálum
deildarinnar er undirfjármögnun hennar. Gera
þarf grundvallarbreytingar á fjárveitingu til
námsins. Fjárveiting til náms í hjúkrunarfræði
þarf einfaldlega að miðast við eðli klínísks náms
í starfsmiðaðri fræðigrein. Það hefur óhjákvæmilega áhrif á upplifun nemenda þegar það ríkir
mikið álag á spítalanum og lítill tími gefst til að
sinna þeim. Jafnvel er hægt að velta því fyrir sér
hvort gæði klínísks náms hafi áhrif á hvert hjúkrunarfræðingar fara að vinna eftir útskrift.
Heimild:
Helga Jónsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Birna G. Glygenring, Auður Ketilsdóttir,
Marianne E. Klinke og Þorbjörg Sóley Ingadóttir. (2013). Framtíð klínískrar kennslu í
grunnnámi í hjúkrunarfræði. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 3(89), 8-11.

Röskva
Ragna Sigurðardóttir, Stúdentaráðsliði
í Röskvu og fulltrúi nemenda í
háskólaráði Háskóla Íslands skrifar

S

taða háskólanna á Íslandi er
grafalvarleg. Framlög á hvern
háskólanema í íslenskum háskólum
er helmingi lægri en framlög á hvern
nemanda á Norðurlöndunum og Ísland
er undir meðaltali
OECD þegar kemur að
framlögum til háskólakerfisins miðað við
fjölda nemenda. Háskólanemar á Íslandi
eru þó ekki hlutfallslega
fleiri en háskólanemar á hinum Norðurlöndunum. Við erum því hálfdrættingar
á við önnur Norðurlönd þegar kemur að
fjármögnun háskólakerfisins.
Áhrifanna gætir víða. Heilbrigðisgreinar
við Háskóla Íslands, sem dæmi, eru reknar
fyrir brot af því sem sambærilegt nám
kostar á öðrum Norðurlöndum. Greinar eins og sjúkraþjálfun, læknisfræði og
sálfræði eru reknar fyrir minna en þriðjung
af því opinbera fé sem sömu greinar fá í
dönskum háskólum.
Menntun, hvort sem hún er á sviði lista,
verkfræði- og náttúruvísinda, landbúnaðar, ferðamála, hug-, félags-, mennta- eða
heilbrigðisvísinda - gagnast samfélaginu,
sérstaklega þegar hún er aðgengileg öllum
sem hafa burði til þess að læra. Vísindi og
nýsköpun gagnast líka samfélaginu í heild;
aukin þekking og nýjar lausnir við vandamálum nútímans eru okkur til gagns. Það
er borðleggjandi.
Af hverju eru háskólar Íslands þá í
hættu? Undanfarna áratugi hafa ráðamenn
sleppt því að fjárfesta í menntun. Árangur í
niðurskurði hefur verið verðlaunaður með
meiri niðurskurði, uns ekkert er eftir til að
skera úr. Stjórnmálamenn lofa fögru fyrir
kosningar, endurhæfingu og endurreisn, en
orðunum fylgja ekki gjörðir.
Fyrir síðustu kosningar sögðu fulltrúar
allra flokka að yrðu þeir kosnir myndu þeir
leggja sig fram við að ná meðaltali OECD
ríkjanna í framlögum til íslenskra háskóla
strax á næsta kjörtímabili. Fylgja ætti því
eftir og ná átti meðaltali Norðurlandanna í
framlögum á hvern háskólanema.
Nú er næsta kjörtímabil hafið. Staðan
sem blasir við er sú að Háskóli Íslands fær
framlög frá ríkinu sem duga honum ekki til
reksturs í núverandi mynd. Háskóli Íslands
sætir niðurskurði á meðan ráðamenn lofuðu eflingu. Engin efling felst í því að skera
inn að beini. Það er því okkar barátta – barátta stúdenta – að krefjast raunverulegrar
eflingar og endurreisnar íslenskra háskóla.
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Háskóli Reykjavíkur
Rebekka Rún Jóhannesdóttir formaður
stúdentaráðs Háskóla Reykjavíkur
skrifar

É

g held það fari ekki framhjá neinum hversu ör þróun og endurnýjun
þekkingar á sér stað á þeim tímum
sem við lifum á í dag. Kröfur um
hæfni í atvinnulífinu eru stöðugt að
breytast vegna hraðrar tækniþróunar og
alþjóðavæðingar. Sagt er að 60% af þeim
krökkum sem eru í grunnskóla núna
munu vinna við störf í framtíðinni, sem
eru ekki til í dag. Þó við vitum ekki hvað
framtíðin beri í skauti sér þá þurfum við
samt að vera tilbúin til þess að mennta
þjóðina í þá átt sem heimurinn stefnir að hverju sinni. Við þurfum að vera
samkeppnishæf öðrum þjóðum þegar
horft er til menntunar og þekkingar og
alls ekki dragast aftur úr lestinni.
Við viljum að ungt fólk á Íslandi hafi
sömu möguleika í atvinnulífinu hérlendis og í samanburðarlöndum. Það er
mikilvægt að stuðla að samfélagi þar sem
samkeppnishæfni og verðmætasköpun
byggist á hugviti, sérstöðu og gæðum.

Háskólarnir eru uppspretta sérfræðiþekkingar í samfélaginu og liggur því í augum
uppi að með undirfjármögnuðum háskólum þá er ekki hægt að koma til móts við

þessa kröfur.
Núverandi fjárframlög duga háskólunum því miður ekki til þess að standast þær
kröfur sem gerðar eru til þeirra. Við erum

þegar komin nokkrum árum á eftir öðrum
löndum á ýmsum sviðum, því íslenskir
háskólar hafa ekkert svigrúm til þess að
bregðast við þróun. Skortur á fjármagni
hefur mikil áhrif á gæði kennslunnar og
á rannsóknir innan veggja háskólanna.
Fjárframlag ríkisins á hvern íslenskan
háskólanema er einungis 71% af OECD
(The Organisation for Economic Co-operation and Development) meðaltali.
Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að
þetta vandamál er auðvelt að leysa. Ef
framlag hækkar um 9% á ári munum
við ná OECD meðaltali árið 2020 og ná
Norðurlöndunum árið 2023.
Með því að styrkja háskólasamfélagið
erum við að styrkja nánast alla innviði
samfélagsins á sama tíma. Með auknu
fjármagni væri hægt að ráða fleira starfsfólk, bæði til að svara kröfum um betri
kennslu og auknum rannsóknum. Auk
þess gæti aðstaða nemenda fyrir verklegt
nám og rannsóknir verið bætt til muna.
Hættum að hugsa til fjögurra ára í senn,
horfum til framtíðar.

Háskólinn á Akureyri
Helga Margrét Mason Jóhannesdóttir
formaður stúdentaráðs Háskólans á
Akureyri skrifar

M

arkmið okkar var að safna
20.000 undirskriftum til
að vekja athygli á verulegri
undirfjármögnun til háskóla
landsins og til að skora á stjórnvöld að
setja menntamál í forgang og framfylgja
markmiðum Vísinda- og tækniráðs. Í
dag, þremur mánuðum eftir áskorunina,
hafa safnast tæplega 11.000 undirskriftir. Sú niðurstaða kemur mér mjög
á óvart þar. Taldi ég að við myndum
ná langt yfir markmið okkar þar sem
að hver einasti Íslendingur hlyti að sjá
hag sinn í að skrifa undir. Fjárskortur
háskólanna er nefnilega málefni sem
varðar samfélagið okkar í heild. Verði
ekkert gert fer það svo að háskólarnir
þurfa að fækka nemendum sínum og
minnka námsframboðið. Það hefur ekki
einungis áhrif á þá sem stunda háskólanám í dag heldur einnig kynslóðirnar
sem á eftir okkur koma.
Fækkun nemenda hefur í för með sér
að skortur verður á vinnuafli í samfélaginu þegar fram líða stundir. Það er
sérstaklega alvarlegt mál þegar litið

er til starfsstétta þar sem nú þegar er
skortur á vinnuafli t.d. í stéttum lækna
og hjúkrunarfræðinga.
Skortur á námsframboði mun leiða

til þess að háskólanemar þurfa í auknum mæli að sækja menntun sína út fyrir
landsteinana menntun, sem þeir geta
sótt hérlendis í dag. Rannsóknir hafa

sýnt að búseta fólks fer að miklu leyti
eftir því hvar það sækir menntun sína
og byggt á því mun þessi þróun leiða til
þess að við missum unga fólkið í auknum mæli úr landinu okkar.
Sem nemandi í Háskólanum á
Akureyri horfi ég á þau áhrif sem þessi
fjárskortur mun hafa á skólann minn
og einnig þau áhrif sem hann mun hafa
á bæjarfélög utan höfuðborgarsvæðisins. Ef Háskólinn á Akureyri getur
ekki starfað áfram með sama hætti
mun það hafa áhrif á landið allt því
þar er boðið upp á fjarnám sem gerir
nemendum kleift að stunda menntun í
sinni heimabyggð. Það skiptir gríðalega
miklu máli fyrir lítil bæjarfélög að halda
í fólkið sem þar býr og það ætti að vera
sjálfsagður hlutur að þurfa ekki að flytja
frá fjölskyldu og vinum og staðnum þar
sem maður elst upp ef maður kýs að
gera það ekki.
Hér hef ég einungis stiklað á stóru
yfir þau helstu vandamál sem fjárskortur
háskólanna mun hafa í för með sér. Ég
vona að ég hafi getað komið til skila með
þessari litlu yfirferð hversu alvarlegt mál
við glímum við og hvet alla eindregið til
að skrifa undir á haskolarnir.is

Landbúnaðarháskóli Íslands
Þuríður Lillý Sigurðardóttir, formaður
nemendafélags Lanbúnaðarháskóla Íslands skrifar

É

g er á öðru ári í Búvísindum og búsett á Hvanneyri.
Mér fannst ótrúlega gaman að fá að taka þátt í
átakinu #Háskólaríhættu og sjá samstöðu ungmenna í landinu. Við unga fólkið erum oft á tíðum
raddir sem fáir hlusta á en þarna voru viðbrögðin önnur.
Það var loksins hlustað á okkur og þá alvarlegu stöðu sem
við vildum varpa ljósi á. Ég tel að margir hafi ekki verið
búnir að átta sig á því hversu slæmt ástandið var orðið og
var þetta því einskonar vitundarvakning.
Ég get að sjálfsögðu ekki talað fyrir alla skóla landsins
en fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands var þetta mjög
mikilvægt átak. Illa hefur gengið að reka Landbúnaðarháskólann með því fjármagni sem veitt hefur verið
undanfarin ár. Það hefur því verið töluvert um niðurskurð sem hefur komið niður á gæðum námsins. Skólinn
á að búa okkur undir framtíðina og móta okkur sem
fullorðna einstaklinga og er því mikilvægt að stoðirnar sé
traustar og námið eins gott og völ er á. Mér þykir mjög
vænt um skólann og er það mín mesta martröð að sjá
hann dala og jafnvel loka.
Það er enginn annar skóli á landinu sem kennir flest
af þeim fögum sem kennd eru við LbhÍ og myndi það því
skapa alvarlega stöðu í landinu. Bændur framtíðarinnar
og aðrir sem vilja starfa í tengslum við landbúnað þurfa
að geta menntað sig ef búskapur á ekki að leggjast af hér
á landi. Landbúnaður á Íslandi hefur átt undir högg að

sækja undanfarin ár og stendur því ekki á jafn traustum
grunni og óska mætti. Það ætti því að vera í forgang að
efla skólann til þess að veita þeim sem hafa áhuga á að
efla landbúnað tækifæri til að mennta sig eins vel og
þekking leyfir.
Dýrt er að reka skóla sem þennan enda mikið er
um verklegt nám og aðsókn ef tilvill ekki jafn mikil og
í mörgum af „stóru“ skólunum. Starfstöðvar LbhÍ eru
margar og dreifðar sem minnkar tækifæri á samnýtingu
húsnæðis, kennara og fleira. Fög kennd innan veggja
LbhÍ eru mörg og ólík en snúa þó öll með einum eða
öðrum hætti að náttúru landsins og því sem hún hefur
uppá að bjóða. Náttúra landsins og auðlindir hennar eru
eitt af því dýrmætasta sem við eigum og þarf því að halda
í þá einstaklinga sem vilja starfa í þágu hennar. Ég vil þó
benda á það að aðsókn í sumar deildir skólans hefur verið

að aukast og var minn árgangur t.d sá stæðsti til að hefja
nám við Búvísindi haustið 2015. Eins má nefna búfræði
en þar hafa komist færri að en vildu undanfarin ár og
hefur þurft að vísa mörgum frá. Þó skólinn sé góður er
margt sem væri hægt að bæta með auka fjármagni og þá
sérstaklega þegar kemur að kennslu. Margir einstaklingar
eru til að mynda látnir kenna fög sem þeir hafa litla
þekkingu á til að spara sem kemur niður á nemendum.
Ég vona að átakið #Háskólaríhættu muni skila þeim árangri sem til er ætlast og efla alla þá flottu skóla sem við
eigum. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem tóku þátt
og studdi við átakið, saman bjuggum við til heild sem
hlustað var á og má hver og einn vera stoltur af sinni þáttöku. Við getum verið ánægð með okkar framtak og horft
björtum augum til komandi ára þar sem næstu kynslóðir
geti menntað sig og haldið landinu gangandi.
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Á Íslandi eru yfir 30 skólar sem bjóða
upp á nám á framhaldsskólastigi.
Það er ekki bara einn skóli á landinu.
Við sem sækjum í skólana á höfuðborgarsvæðinu eigum það til að sjá ekki
út fyrir höfuðborgarmörkin.
Reykjavík er okkar heimur, og því ætti

hann að vera heimur allra framhaldsskólanema landsins. Sem er ekki raunin.
Ísland er stærra en bara Reykjavík.
Við lifum okkar lífi í okkar bæjarfélagi
og höfum mismunandi sýn á Íslandi. Og
hvernig við upplifum menntaskólaárin
okkar.

Við í ritstjórn hvetjum fólk um allt land til
að senda inn greinar, myndir o.s.frv.
Hvort sem þú ert frá norðri, suðri, austri
eða vestri, þá er þér ávallt velkomið að
senda inn efni og vera hluti af Framhaldsskólablaðinu.

Að búa á heimavist

Fyrst og fremst virkilega þroskandi
Inger Erla Thomsen
skrifar

E

ftir þrjú og hálft ár á heimavist á
ég oft erfitt með að svara spurningunni um það hvar ég bý. Ég
eyði átta til níu mánuðum ársins
á vistinni og finnst því rökréttast að
segjast búa þar þrátt fyrir að lögheimili
mitt sé annars staðar og ég segist vera
annars staðar frá. Þar sem rassinn hvílir
þar er heimili, sagði Púmba vinur okkar
einu sinni. Rassinn minn hvílir núna
mest megnis í Menntaskólanum að
Laugarvatni.
Ég get auðvitað ekki talað fyrir hönd
íbúa allra heimavista á landinu enda
eru þær jafn mismunandi og þær eru
margar. Hver og einn einstaklingur hefur
líka sína eigin upplifun af því að búa á
heimavist, það hentar fólki mis vel. Þau
sem hafa búið á heimavist eiga það samt
sameiginlegt að vera oft spurð um marga
þætti tengda lífinu á vistunum. Ég ákvað
því að skrifa grein um það hvernig mín
upplifun er að búa á slíkri vist og vona
að þessi grein svari flestum spurningum
ykkar. Því fyrir flesta sem hafa aldrei búið
á heimavistum er frekar erfitt að ímynda
sér þetta umhverfi, enda er það frekar
einstakt og erfitt að lýsa því í orðum. Ég
ætla að reyna mitt besta.
Að vera á heimavist er fyrst og fremst
virkilega þroskandi. Innan árganganna og
allra á vistinni myndast öðruvísi vinabönd heldur en gengur og gerist í flestum
öðrum skólum. Það segir sig örlítið sjálft
þar sem þú ert með vinum þínum frá því
þú vaknar um morguninn, ferð með þeim
í morgunmat svo eruð þið saman í tíma,
farið svo saman í kaffi eftir skóla, kvöldmat og kvöldkaffi. Um nóttina sefurðu svo
við hliðina á herbergisfélaganum þínum.
Inn á milli gerast svo hlutirnir sem skipta
máli en í grófum dráttum er líf þeirra sem
búa á vistinni svona.
Skólinn sem ég er í er í kringum
150 manna skóli sem staðsettur er á
Laugarvatni, rétt um klukkustund austur
frá Reykjavík. Mikill meirihluti nemenda
er á heimavistinni, færri en 10 nemendur búa ekki á henni. Á vistinni ræðurðu
hvort þú sért í einstaklingsherbergi eða
með herbergisfélaga. Ég ákvað að vera í
tveggja manna herbergi og tel mig frekar
heppna að hafa verið með sama herbergisfélaganum síðan ég byrjaði í skólanum
haustið 2013. Við sofum hlið við hlið og
höfum gert það frá upphafi. Mitt persónulega pláss er því frekar lítið en þannig er
það hjá flestum sem eru á heimavist. Fólk
tæklar það mismunandi vel. Lykillinn
að góðri sambúð er að vera sveigjanleg,
umburðarlynd og bera virðingu fyrir
þörfum herbergisfélagans. Vissulega hefur
orðið ágreiningur á milli okkar en ekkert
alvarlegra en pirringur sem gengur og
gerist hjá venjulegu fólki. Alvarlegustu
rifrildin okkar eru líklegast þau þegar við
rífumst um hver eigi að slökkva ljósið eftir
að við erum komnar upp í rúm, ég tapa
langoftast.
Það er að vissu leyti mjög erfitt að vera
svona mikið með sömu manneskjunni en
maður þarf bara að gefa ákveðið rými og
passa að vera ekki of mikið saman. Þegar
við vorum að byrja í skólanum þekktust
allir í árganginum lítið sem ekkert enda
komum við úr öllum áttum. Við vorum
frekar feimin og vissum ekki alveg hvernig
við áttum að haga okkur. Sá tími er liðinn.
Núna erum við mjög náin, þekkjumst
mjög vel og vitum stundum óþægilega
mikið um hvort annað. Stundum getur
það verið óþolandi að fá lítið persónulegt
rými en oftast er notalegt að hafa vini sína
nálægt sér. Þær örfáu stundir sem ég þarf
að fá pásu frá umheiminum læsi ég mig
inni í herbergi, fer í langa sturtu, kveiki

Inger Erla Thomsen

á tónlist og dansa alsber og syng ein inn
í herbergi. En mér þykir mjög vænt um
alla. Það er mjög dýrmætt að fá að vera
í svona stórri fjölskyldu sem er full af
fólki á þínum aldri. Við erum hópur fólks
með mismunandi áhugamál, hæfileika
og skoðanir. Það þroskar okkur virkilega
mikið að vera svona mikið saman og læra
að meta hvert annað. Virðing gagnvart
náunganum er það sem maður lærir langmest. Það fer samt algjörlega eftir skólum
og fólki hversu náið það er á vistunum.
Svo koma stundum kvöld þar sem við
viljum fá næturgest. Þá er ekkert annað
í stöðunni en að hinn herbergisfélaginn
reddi sér gistingu í öðru herbergi. Talandi
um að gista í öðru herbergi þá er einmitt
algengasta spurningin hvort það séu
ekki allir búnir að sofa hjá öllum. Sko,
nei. Þrátt fyrir að við séum mjög náin
þá er þetta ekki einhver kynlífskommúna. Auðvitað gerast hlutir og sambönd
myndast eins og annars staðar. Að sumu
leyti er kannski auðveldara að laumast
á milli herbergja en gerist og gengur en
við kunnum nú að haga okkur eins og
annað fólk, myndi ég halda. Ég held að
mesti munurinn á því að vera í sambandi
þegar maður býr heima hjá sér og svo
á heimavist sé sá að foreldrarnir frétta
oft ekki af samböndunum fyrr en löngu
seinna. Stundum aldrei.
Næst á eftir þessari spurningu er ég
oftast spurð að því hvort við séum ekki
bara að drekka öll kvöld. Já, sko nei alls
ekki. Þetta er leiðinlegur stimpill sem
heimavistir hafa fengið á sig. Það er svo
margt sem er eiginlega erfiðara að gera
á vistum en þegar maður býr heima hjá
sér og getur bara skroppið til vinar síns
eða ef til vill á barinn. Þarna erum við öll
saman í samfélagi þar sem gilda ákveðnar
reglur. Það er húsbóndi, húsfreyja og svo
vistarverðir. Engar áhyggjur, þau banka
ekki upp á í tíma og ótíma á öll herbergi

Heimþráin
hverfur
eftir smá
því oh my
lord hvað
þetta er
ótrúlega
gaman.

til þess að athuga hvort það sé farið eftir
öllum reglum. En ég sver þau eru með
næmara lyktarskyn en hundar þegar kemur að áfengi. Mér þykir virkilega leiðinlegt
að frétta af fólki sem vildi fara á Laugarvatn eða á heimavist annarstaðar en fékk
það ekki vegna þess að foreldrarnir héldu
að þar væri bara bruggaður landi og
drukkið öll kvöld. Það eru gamlir, löngu
liðnir tímar og þekkjast ekki lengur. Mjög
mikilvægt er að breyta þessum stimpli.
Ef nemendur eru að drekka óhóflega
öll kvöld þá er það vandamál þeirra og
eitthvað sem þarf að ræða við viðkomandi,
enda engum hollt. Áfengi er bannað á
öllum heimavistum á landinu. Þrátt fyrir
það djömmum við nú samt alveg og við
kunnum svo sannarlega að hafa gaman.
Það er alltaf erfitt að gera öllum til geðs
og foreldrar vilja oft herða þá gæslu sem
er til staðar. Þetta snýst líka um traust
foreldranna til barnanna sinna og þeirra
ákvarðana sem þau vilja taka. Því það er
fátt meira þroskandi en að taka rangar
ákvarðanir og þurfa að leysa úr þeim upp
á eigin spýtur. Svartir sauðir sem skemma
fyrir fjöldanum leynast alls staðar, það
vita allir. En það er ekki að ástæðulausu
að mörg systkini hafa farið á Laugarvatn,
það sýnir traustið sem langflestir foreldrar
bera til skólans og þeirra sem vinna í
honum. Starfsfólkið allt sem sér um að
daglegt líf gangi vel fyrir sig er nefnilega
allt fólk sem er að reyna að gera sitt besta
í sínu fagi. Félagslífið á heimavistum er
magnað og engu öðru líkt. En það er ekkert sérstaklega gaman þegar húsbóndinn
er ósáttur, ó belive you me.
Svo eru það hefðirnar, ó elsku hefðirnar. Þeim fer fækkandi með hverju ári
en það er alltaf gaman að skapa nýjar og
skemmtilegar hefðir. Allir heimavistarskólar hafa sín sérkenni og hefðir sem
hafa ríkt í ótal ár. Kvöldvökur, bíókvöld,
spilakvöld, kaffihúsakvöld og margt fleira

er eitthvað sem þekkist í lang flestum
heimavistarskólum. Kraftakeppnir, vatnsslagir, jólahlaðborð og svo mætti lengi
telja. Við horfum öll saman á landsleiki,
Eurovision og gerum hópverkefni eða
lærum saman í setustofunum. Þegar það
er komið vor lærum við oft á grasinu fyrir
utan vistina. Svo er ekkert sem mér þykir
vænna um í heiminum heldur en þær
stundir þegar við tölum saman lengst
fram á nótt um allt og ekkert.
Það er svo margt sem ég á eftir að
sakna við heimavistina þegar ég útskrifast
nú í vor. Mér efst í huga fyrir utan alla
vinina er líklega þvottahúsið. Þar vinna
tvær yndislegar konur sem þvo af okkur
og svo fáum við þvottinn okkar samanbrotinn daginn eftir, lúxus. Mér finnst líka
ótrúlega þægilegt að þurfa ekki að ganga
frá matnum þegar ég er búin að borða
eða vaska upp. Þægilegt að geta farið
bara í morgunmat, fengið sér að borða af
morgunverðarhlaðborðinu og gengið svo
bara frá diskinum. Kostirnir við að búa á
heimavist vega svo miklu þyngra en gallarnir. Það hentar auðvitað ekki öllum að
fara svona snemma frá mömmu og pabba.
Við sjáum þau flest ekki nema bara um
helgar en mörg hitta foreldra sína ekki
nema í vetrarfríinu eða á jólunum og
páskunum. Heimavist er samt eitthvað
sem ég held að allir hefðu gott af að prófa.
Nauðsynlegt er að læra að bera ábyrgð á
sjálfum sér sem fyrst og bera virðingu fyrir
öðrum en það lærir maður svo sannarlega
á heimavist, hvort sem það tengist náminu eða félagslífinu. Heimþráin hverfur
eftir smá því oh my lord hvað þetta er
ótrúlega gaman. Getið líka rétt ímyndað
ykkur hversu þægilegt það er að vakna
rétt áður en skólinn byrjar, hlaupa niður
í matsal og ná sér í banana og svo beint í
tíma. Allt í sama húsnæðinu á innan við
10 mínútum, draumur.

VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er nýtt og frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum
smelli í Klukk og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja
staðsetningarbúnað í appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk
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Rebekka Hekla Halldórsdóttir

Mynd/Viktoría Sól Birgisdóttir

Að búa á heimavist

Þetta snýst bara um hugarfarið!
Rebekka Hekla
Halldórsdóttir skrifar

É

g ólst upp í einni afskekktustu sveit
landsins sem ber nafnið Fljótin og
heitir grunnskólinn þar Sólgarðaskóli.
Á meðan á skólgöngu minni stóð fór
nemendafjöldi skólans aldrei yfir 20 börn. Í
dag sækja einungis sex börn skólann. Þegar ég
lauk 7. bekk í Sólgarðaskóla fór ég til Hofsósar,
eins og vaninn var þá, en þar voru um fimmtíu
nemendur í skólanum. Haustið 2013 hóf ég
nám við Menntaskólann á Akureyri eftir að hafa
lokið 9. bekk og því aðeins fimmtán ára gömul.
Þá flutti ég á heimavistina Lund. Þar sem ég
kom úr svona litlu samfélagi hafði ég búið mig
undir að verða fyrir einhverskonar menningarsjokki, enda ekki auðvelt að aðlagast þrjúhundruð manna heimili eftir að hafa verið flest öll
grunnskólaárin í þriggja til fjögurra manna
bekk. Ég gerði mér þó ekki grein fyrir viðbrigð-

unum sem myndu fylgja því að fara á Akureyri
yfir veturinn og búa með svona mörgum krökkum. Heimistin sjálf olli mér ekki vonbrigðum,
allt var mjög heimilislegt og hægt að nálgast allt
sem maður þarfnast, (nema kannski eldhúskrókur, en það sleppur því mötuneytið á vistinni
sér um að gefa manni að borða). Mötuneyti,
eða mötuneytismatur hljómar að vísu ekki
heillandi, en þau útbúa ágætan heimilismat sem
er oft á tíðum ljúffengur. Starfsfólkið á vistinni
er allt yndislegt og á það stóran hlut í góðu
andrúmslofti vistarinnar. Mötuneytisstarfsfólkið sem sér um að næra mann, næturverðirnir,
skrifstofustarfsfólkið, þvottakonurnar sem
þrífa fötin manns og eru alltaf brosandi, ásamt
öllum hinum. Það eru auðvitað gallar sem fylgja
því að búa á heimavist. Til að nefna dæmi fer
maður sjaldan heim, stundum týnir maður
fötunum sínum, maður getur ekki prentað
eftir átta á kvöldin og að auki er ekki hægt að
fara í bað. Það er samt vel hægt að lifa með því.

Skaftafell
S
Margrét Sól
Torfadóttir
skrifar

kaftafell, umm.. Já eimmit. Pistill. Hvað er það og
hvernig byrjar maður á svoleiðis? „Jæja“ er frekar
hnitmiðað og stutt orð svo ég ætla að byrja á því. Jæja,
Skaftafell, vinnustaðurinn minn síðastliðið sumar.
Frá eigin reynslu myndi ég mæla með því fyrir alla að prófa
að vinna úti á landi. Mjög næs dæmi! Þið fáið dagpeninga,
húsnæði og sjálfstæði a.k.a. partí (djók #edrúlífbetralíf ). En
að öllu gríni slepptu er bara eitthvað svo heillandi að losna
frá borgaröngþveitinu og komast í náttúruparadís líkt og
Skaftafell er. Þetta er bara svo ótrúlega næs staður þar sem
maður fær fjallaloftið beint í æð, getur ruglað í túristunum
og farið á æfingar þar sem þú ert uppi á fjalli eða við hliðina á
fossi og borðað svo allt sem þú brenndir af kökum í kaffiteríunni. Maður verður að hafa jafnvægi á hlutunum, það er bara
þannig. Stór kostur er einnig peningurinn. Þetta er svona
pínu „Can´t reach it, don´t need it“ stemning nema bara í
aðeins stærri skammti. Þú bara getur ekki eytt peningnum
þínum þarna því að það er ekkert til að eyða honum í (það er
vissulega kaffitería og ein sjoppa en ekki mikið meira). Það
besta er þó að þú ert í starfsmannahúsi þar sem allir gista og
hefur einn herbergisfélaga, misskemmtilega að sjálfsögðu.
Það myndast svo ótrúlega skemmtileg og náin tengsl við alla
sem búa með þér og það er alltaf eitthvað að gerast, hvort sem
það eru bíókvöld, heimskuleikar, þ.e. ný furðuleg útgáfa af
ólympíuleikunum þar sem allir eru rosa hressir, eða bara það
sem fólki dettur í hug.

Svartifoss

Allir bregðast misvel við því að flytja í burtu frá
fjölskyldu og vinum. Ég hef samt aldrei séð eftir
þessu.
Ég vissi alltaf að ég myndi þurfa að flytja til
að fara í framhaldsskóla, þess vegna var þetta
auðveldara fyrir mig. Samt læðist að manni
heimþráin en það er tilfinning sem þú lærir að
lifa með. Hún á ekki að stoppa þig í að njóta
lífsins. Með því að koma með opinn hug inn um
dyrnar og með því að vera tilbúin í að læra nýja
hluti og takast á við alls kyns aðstæður er vistarlífið draumur. Þú eignast vini til frambúðar
og herbergisfélaginn gæti gert gæfumuninn því
það er manneskjan sem þú munt búa með allt
árið. Ef þið náið ekki saman gerir starfsfólkið
allt í sínu valdi til að bæta úr því. Ég var mjög
heppin með minn en hún kom með mér upp úr
Hofsósi, við þekktumst samt ekki mikið þar. Í
dag er hún er ein af mínum bestu vinkonum.
Fyrsta árið er alltaf mest spennandi og aldrei
dauður tími því það er svo margt að gerast, ef

maður bara leyfir því að gerast. Það er líka hægt
að upplifa ekkert nýtt og kynnast fáum sem
engum. Þetta snýst bara um hugarfarið! Nú bjó
ég fyrstu tvö skólaárin mín á vistinni, þriðja árið
ákvað ég að leigja og núna fjórða árið mitt er ég
komin aftur á vistina. Ástæðan er einföld. Það
tekur mig sjötíu og sex skref að labba í skólann.
Án alls gríns, það tekur mig mjög stuttan tíma
og í þokkabót er gangvegurinn upphitaður. Það
eru að sjálfsögðu ótal aðrar ástæður fyrir því að
ég er fór aftur á vistina, þó það hafi verið gaman
að leigja. Ég er nú að fara leigja alla mína ævi
eftir framhaldsskólaárin, svo afhverju ætti ég að
flýta því? Það er einnig hagstæðara, trúið mér.
Næstu fimm mánuði ætla ég að njóta síðustu
nátta minna í þessum mjúku rúmum, fara í
þvottahúsið með bros á vör að sækja samanbrotna þvottinn minn og vona ég að þeir sem
hafa þann kost að geta verið á heimavist nýti
sér þann möguleika, þetta er í boði til þess að
auðvelda okkur lífið.

KFC

28 Á döfinni

STJÖRNUSPÁ
Eik Arnþórsdóttir skrifar
STEINGEIT
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Á DÖFINNI NÆSTU DAGA
Nú eru jólin búin og nýtt ár hafið. Mest óspennandi mánuður ársins er genginn í garð. Það er kalt, dimmt og drungalegt, en ekki örvænta! Við í ritstjórninni tókum saman fullt af spennandi viðburðum til að kíkja á á næstu vikum.

(22.des – 19. jan)
Gleðilegt nýtt ár fríða steingeit! Nú fer afmælismánuðurinn þinn að klárast og þú eflaust farin að hlakka til nýrra
ævintýra ársins 2017.
Farðu varlega í umferðinni og taktu til í herberginu þínu.
„Sá maður sem á sér ekkert innra líf verður þræll ytri
aðstæðna.” - Henri Frédéric Amiel
VATNSBERI

(20. jan – 18. feb)

Sónar Reykjavík 2017

Til hamingju með afmælið þitt og gleðilegt ár klári
vatnsberi! Þú skalt njóta þín eins vel og þú getur
næstkomandi mánuði. Ekki ofhugsa, leyfðu lífinu líka að
koma til þín, ekki vera afbrýðisamur og sýndu skilning.
„Lifir eik þótt laufið fjúki. ”

16. febrúar til 18. febrúar fer fram tónlistarhátíðin Sónar í fimmta skiptið í
Reykjavík. Hátíðin fer fram í Hörpunni
glæsilegustu tónlistarhöll okkar Íslendinga. Hátíðin hefur hingað til veitt
mikla lukku og ekki er búist við neinu
öðru þetta árið. Meðal þeirra sem spila á
hátíðinni eru Moderat, Fatboy Slim, De La
Soul, GusGus, Kött Grá Pje og enn fleiri!
Einnig á eftir að tilkynna fleiri listamenn
sem munu koma fram. Hægt er að kaupa
miða og finna upplýsingar um hátíðina á
sonarreykjavik.com

FISKUR

(19. feb – 20. mars)
Frábæri fiskur, velkominn í nýtt tímabil! Þú ert mikill
gleðigjafi og skalt ekki láta áreiti hið daglega lífs hafa
áhrif á jákvæðu orkuna þína. Þú þarft ekki að skilja allt
núna.
„Kulnar eldur nema kyntur sé. ”
HRÚTUR

(21. mars – 19. apríl)
Gleðilegt nýtt ár duglegi hrútur! Þú skalt ekki vera
feiminn við að prófa nýja hluti á nýju ári. Mundu að vera
góður við alla og sýna virðingu og skilning. Öll dýrin í
skóginum eiga að vera vinir.
„Öruggasta leiðin til að fá að lifa lífinu eins og við kjósum
er að við viðurkennum rétt annarra til þess sama.” Aksel Sandemose

Nám í Bandaríkjunum
Er draumur þinn að stunda nám í Bandaríkjunum? Nú dastu í lukkupottinn! Þann
30. janúar mun KILROY standa fyrir
kynningu á námi í Bandaríkjunum og
Kanada. Fulltrúar frá ýmsum skólum
munu kynna sinn skóla og svara spurningum varðandi námið og hvernig það er
að búa á þessum slóðum. Öll þessi snilld
fer fram á Solon Bistro (Bankastræti 7a)
kl 17:30-19:30. Til að tryggja sér pláss fara
fram skráningar á http://kilroy.biz/námskynning.

NAUT

(20. apríl – 20. maí)

Laddi 70 ára í Hörpu
Þeir eru fáir Íslendingarnir sem ekki
kannast við Ladda, goðsögnina og
grínistann mikla. Laddi verður 70 ára 20.
janúar og af því tilefni verða haldnir stórkostlegir tónleikar honum til heiðurs 21.
janúar í Hörpu. Ferill hans verður yfirfarinn í máli og myndum fyrir sýningargesti,
og að sjálfsögðu mun maðurinn sjálfur
leiða för. Laddi mun flytja mörg sín frægustu lög, og er þetta í fyrsta sinn sem
hann heldur hreinkynja tónleika. Margir
góðir gestir munu koma fram ásamt
leikaranum en þeirra á meðal eru Eyþór
Ingi, Sigríður Thorlacius, Sigga Beinteins
og Björgvin Halldórsson.

Prentað og hannað

Velkomið í tímabil vina og þakklætis skemmtilega naut.
Það er góður siður að þakka fyrir sig, þú ættir að gera
meira af því. Næstu vikur skaltu dansa mikið, alveg
sama þó þér finnist það hallærislegt eða kunnir það
ekki. Dans kætir hjartað.
„Enjoy life. There‘s plenty of time to be dead.” - H. C.
Andersen

Hlátur og góð tónlist? Hversu mikil snilld!
Glaumgosinn Ari Eldjárn bregður á leik
með Sinfóníuhljómsveit Íslands 9. og
10.febrúar. Þetta verða ekki hefðbundnir
Sinfóníutónleikar svo gott er að mæta
með opinn hug og létta lund. Ari Eldjárn
hefur einstakt lag á húmor og hefur kitlað hláturtaugar okkar Íslendinga í langan
tíma. Þessar sýningar verða engu líkar og
eitthvað sem þú vilt ekki missa af. Hægt
er að kaupa miða á tix.is.

Helgina 21.-22. janúar verður námskeið
hjá Matrika Studio í Silkiprenti. Námskeiðið verður haldið í Fosshálsi frá kl.1317 og er þátttökugjald 25.000 kr. Það
sem námskeiðið einblínir á er möguleikar
í silkiprenti og myndefni, hvernig hægt er
að prenta á efni sem nemendur velja og
tilraunir með mismunandi efni. Nemendur koma með það sem þeir vilja prenta á
og kennarar á námskeiðinu eru Sandra
Borg, fatahönnuður og Þorgils Ótarr,
listamaður. Hægt er að skrá sig á netinu
á heimasíðu Matrika Studio http://www.
matrikastudio.com/ ,

Sundlauganótt
Víða á höfuðborgarsvæðinu

The Breakfast Club - Partísýning
Bíó Paradís

Sundlauganótt verður haldin laugardaginn 4.febrúar í Reykjavík. Frítt verður
í sund frá 18:00-23:00 fyrir alla sem vilja.
Fjölmargar sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu taka þátt í hátíðinni og munu
gestir fá nýja upplifun á því að fara í sund.
Uppákomur af ýmsu tagi verða í boði og
eru sundlaugargestir hvattir til að syngja,
dansa og njóta stundarinnar.

Það þarf aðeins tvö orð til að lýsa kvikmyndinni The Breakfast Club; tær snilld.
Bíó Paradís heldur sérstaka föstudagssýningu á myndinni þann 20. janúar sem
er bara ógeðslega mikil snilld! Já, vissulega er hægt að horfa á hana á netinu
í kósýfötum undir sæng en það er líka
yndislegt að fara stundum í bíó. Allar nýju
myndirnar í bíó núna eru leiðinlegar, telja
sumir, þannig það er tilvalið að skella sér
á eina gamla og góða sem þú veist að
mun ekki valda þér vonbrigðum. Kannski
að taka mömmu og pabba með því foreldrum finnst líka gaman að fara í bíó.

Ari Eldjárn og Sinfó

TVÍBURI

(21. maí – 20. júní)
Gleðilega nýja tíma þú indæli tvíburi. Ertu að hugsa
nógu vel um sjálfan þig? Mundu að sama hvað gerist og
hverjum þú ert með muntu þurfa að vera með sjálfum
þér allt þitt líf. Þú ert frábær.
„Til hvers lifum við, hvaða gagn gerum við heiminum ef
við vitum ekki hver við sjálf erum?” - Páll Skúlason
KRABBI

(21. jún – 22. júlí)
Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla! Ekki gefa skít í
fjölskylduna þína og ákveða fyrirfram að þið eigið of lítið
sameiginlegt til að geta verið vinir. Bjóddu þeim í sund
eða teiknaðu fyrir þau mynd. Ekki vera hræddur við að
gefa af þér.
„Það er auðvelt að lifa með augun lokuð og misskilja allt
sem þú sérð...”
- John Lennon
LJÓN

(23. júlí – 22. ágúst)
Komdu sælt og gleðilegt 2017 fagra ljón! Notaðu
tímann og uppgötvaðu nýja tónlist. Það er endalaust af
fallegum lögum og textum sem bíða þín.
Taktu hlutunum rólega, það þarf stundum að hlaða
batteríin.
„Því er illa sóað sem of vel er geymt. “
MEYJA

(23. ágúst – 22. sept)
Hæ sæta. Þetta mun vera árið þar sem þú færð frið til
að gróa. Það er allt í lagi að taka skringilegar ákvarðanir
stundum sem enginn skilur. Þú ert mjög hugrökk manneskja og þú veist það.
„Við mikilvægustu krossgötur lífsins standa sjaldnast
vegvísar.”

Kaffigerð

Kaffiunnendur nær og fjær, þessi viðburður er eitthvað fyrir ykkur. Kaffi er
hluti af daglegri rútínu hjá mörgum okkar
en það er svo ótalmargt sem við vitum
ekki um það. Hvaðan kemur það? Hvernig er það unnið? Hvaða efni eru í því? Te
og Kaffi ætla að svara þessum spurningum þann 17.janúar kl 20:00-22:00. Viðburðurinn verður haldinn í kennslurými
Te og Kaffi sem er á Aðalstræti 9. Einnig
verður kennt að hella upp á kaffi á gamla
mátann ásamt því að smakkað verður
kaffi allstaðar af í heiminum. Miðar eru í
boði á teogkaffi.is.

VOG

(23. sept – 22. okt)
Gleðilegt ár fallega vog! Þú hefur aldeilis þroskast á
síðustu mánuðum. Hins vegar áttu enn eftir að læra fullt
af nýjum hlutum sem munu einungis betrumbæta þig í
samskiptum við annað fólk.
„Að kunna ekkert er engin skömm, en að vilja ekkert
læra er skömm.”
SPORÐDREKI

(23. okt – 21. nóv)
Mikið ertu fallegur í dag! Núna er kominn tími til að þú
njótir þín með vinum. Síðustu vikur hafa áhyggjur, vinna
og togstreita haft of mikil áhrif á þína fínu sál. Slettu úr
klaufunum!
„Að tala er að sá, að hlusta er að uppskera.”
BOGAMAÐUR

(22. nóv – 21. des)
Gleðilegt nýtt ár sterki bogamaður! Haltu áfram að vera
á beinu brautinni. Það er svo auðvelt að villast en þú ert
svo heppinn að hafa sterkt innsæi sem sjaldan bregst
þér.
„Andartaks skortur á umburðarlyndi getur kostað
ævilanga iðrun.”

Frumkvöðlakraftur með Marc
Randolph
Netflix hefur svoleiðis tröllriðið heiminum síðustu misseri og umbreytt kvikmynda- og sjónvarpsþáttamenningunni.
Netflix hefur náð ótrúlegum árangri og
er nú eitt þekktasta vörumerki heims.
Einn af tveimur stofnendum Netflix, Marc
Randolph, heldur fyrirlestur í Hörpu þann
1. febrúar kl 9:00-11:00. Randolph mun
fara yfir lykilþætti í velgengi Netflix og
deila með áhorfendum visku sinni varðandi frumkvöðlakraft!

NAUTN / Conspiracy of Pleasure
Listasafn Árnesinga, Hveragerði
Sýning um hin ýmsu lögmál og birtingarmyndir nautnar. Sýningin stendur til 26.
mars 2017 og sex listamenn sýna verk
sín á henni. Verkin fjalla öll um hugtakið
Nautn, meðal annars þráhyggjukenndar
birtingarmyndir neysluhyggju og kynlífs í
samtímanum. Verkin vekja upp allskonar
spurningar hjá sýningargestum. Hvenær
verður eitthvað að blæti? Hver er munurinn á munúð og ofgnótt, erótík og klámi,
löngun og klámi? Og hver hefur valdið til
þess að setja fram þessar skilgreiningar?

Origami
Borgarbókasafnið Spöng
28. janúar mun japanskur andi svífa
yfir vötnum í Spönginni. Jón Víðis mun
sýna hvernig breyta má venjulegu blaði
í sannkölluð listaverk með réttu handtökunum. Á þennan viðburð eru allir
velkomnir og það er frítt inn! Tilvalið
tækifæri til að fara og læra eitthvað nýtt.
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Ritstjórn mælir með - Snapchat
bh-beautyblogg

Iceredneck

Veganuar

hrefnalif

Rannveig.0la

Solrundiego

Andreabyandrea

Birgitta Hafþórs er fyndnasti beautysnappari sem
ég er með á snapchat,
bæði hressandi og
fræðandi förðunarráð í
boði. Birgitta er skemmtilega auðmjúk gagnvart
tilverunni.

Garðar Gæi Viðarson er án
efa flottasti trukkabílstjóri
Íslands. Hann sýnir fólki
reglulega hæfileika hans
og er alltaf með einhver
flott 80’s lög í gangi. Litla
dæmið maður.

Veganúar snappið samanstendur af fjölbreyttum
og einföldum uppskriftum af ljúffengum vegan
mat og vegan fróðleik.
Nauðsynlegur stuðningur
fyrir þau sem ætla að vera
vegan í janúar!

Snappið hennar Hrefnu er
fyrir þá sem vilja hlæja og
krútta yfir sig. Hrefna býr
á Spáni með barnsföðurnum, þau voru að eignast
barn og Hrefna er á fullu
í dýralækna námi á sama
tíma. Frábær skemmtun að
fylgjast með.

Grjóthörð förðunarmyndbönd, þarf ég að segja
meira? Ef þú hefur áhuga
á förðun þá er rannveig.0la
ómissandi á snappinu þínu.

Ég lenti í því að nestið mitt
lak yfir allt í skólatöskunni
minni, ef ekki hefði verið
fyrir Sólrúnu væri taskan
mín líklegast ónýt. Þessi
lífsreynsla kenndi mér
svo sannarlega að meta
Sólrúnu og ráðin hennar.

Fyrir alla sem hafa áhuga
á hönnun. Hönnunarbúðin
Andrea í Hafnarfirði póstar
reglulega snöppum af því
sem fer fram bakvið tjöldin.

,,Rökrétt framhald“
Rætt var við Ásu Bergnýju Tómasdóttur (til vinstri) og Matthildi Maríu Rafnsdóttur
(til hægri) um forsendur þess að vera vegan í nútímasamfélagi.
Sólveig Hrönn
Hilmarsdóttir skrifar

Ekki aftur snúið
Hversu lengi hafið þið verið vegan?
Matthildur María: ,,Í tvö ár.“
Ása Bergný: ,,Í rúmlega hálft ár, síðan
29. maí 2016.“
Af hvaða ástæðum kjósið þið að
sneiða hjá öllum dýraafurðum?
Á: ,,Ég var búin að vera grænmetisæta
síðan sumarið 2015 og mér fannst þetta
rökrétt framhald af því. Ég vissi alveg að
hlutirnir sem ég var að reyna að berjast
gegn með því að hætta að borða kjöt
voru líka til staðar í mjólkuriðnaðinum
og öðrum iðnaði sem mér fannst ég geta
sniðgengið með því að verða vegan.“
M: ,,Ég byrjaði einmitt líka á því að
vera grænmetisæta fyrst en fór svo að
kynna mér málið. Ég byrjaði á því að
kynna mér næringarlegu hliðina á þessu
þar sem ég hafði átt í smávægilegum
heilsufarsvandamálum og út frá því
fór ég svo að kynna mér umhverfislegu
og siðferðislegu hliðina. Þegar maður
hefur gert það og er kominn með allar
þessar upplýsingar og staðreyndir er
í raun ekkert aftur snúið. Ég hef líka
mjög mikinn áhuga á þessu og ég myndi
segja að ég trúi meira á þetta heldur en
einhverja trú.“
,,ég trúi meira á þetta heldur en einhverja trú“
Á: ,,Þegar ég byrjaði var mín yfirskrift
upphaflega að ,,prófa að hætta að borða
kjöt“. Kannski var það því ég var ekki
tilbúin til þess að svara spurningum
frá fólki um af hverju ég væri að hætta
af því að fólk tók rosalega vel í svarið:
,,Ég er bara að prófa í smá tíma.“ Um
leið og maður segir: ,,Af því að þetta er
pólitísk afstaða sem ég tek“ pirrar það
fólk og lætur því líða óþægilega. Núna
geri ég þetta samt með meðvitaðan tilgang. Fyrst og fremst held ég að það sé
gagnlegt að vera vegan og þess vegna
geri ég það. Ef ég get mögulega valdið
minni þjáningu en ég gerði áður, þá vel
ég að gera það. Sumum finnst ofsalega
óþægilegt að heyra það.“
M: ,,Við þurfum líka að átta okkur á
því að það er valmöguleiki að borða
kjöt. Í huga fólks er það ekki lengur
valmöguleiki heldur sjálfsagt. Þegar við
vöknum á morgnana höfum við val um
að fá okkur kaffi eða ekki. Ég get valið
að gera allt sem í mínu valdi stendur til
þess að minnka kvalir og þá vel ég það,
af hverju ætti ég ekki að velja það? En
í okkar samfélagi er það bara orðinn
staðall að borða kjöt. Mér finnst svo
magnað þegar maður sér manneskjur
sem eru menntaðar og klárar með gott
siðferði en svo slokknar á þeim þegar
þær taka þessa ákvörðun, að panta sér
blóðuga steik á veitingahúsi. Fólk tengir
ekki við það sem það er að gera.“
Á: ,,Ef fólk sér blóðugan kjötbita fyrir
framan sig hugsar það ekki hversu mikil
þjáning er falin í þessum eina bita sem
það ætlar að njóta í hálftíma. Ég þurfti
að æfa mig í því að sjá skrefin að disknum. Paul McCartney sagði einu sinni:
,,Ef sláturhús væru með glerveggi væru
allir grænmetisætur“ sem mér finnst
hljóma sennilega. Fólki finnst óþægilegt ef maður sýnir þeim myndbönd
og myndir, þá sérstaklega þegar það er
efni frá íslenskum búum og íslenskum
sláturhúsum. Það var svo þægilegt fyrir
fólk þegar það gat alltaf sagt: ,,Ekki á Íslandi! Allir eru svo hamingjusamir á Íslandi.“ Svo er það auðvitað ekki þannig
eins og sést á þessu brúneggjamáli. Mér

fannst reyndar fyndið að þar voru mestu
svikin náttúrulega neytendasvikin en
ekki dýraþjáningin.“
,,,,Ekki á Íslandi! Allir eru svo hamingjusamir á Íslandi.“ Svo er það auðvitað ekki þannig.“

Öðruvísi hugsunarháttur
Finnst ykkur þið hafa breyst við að
verða vegan?
M: ,,Já, ég er ekki sama manneskjan
og ég var. Ég hugsa allt öðruvísi um
heiminn og svona.“
Á: ,,Ég veit það ekki. Kannski bara hvað
varðar hugsunarháttinn. Nú þegar ég
horfi á kjöt sé ég ekki bara kjúklingabringu heldur hugsa ég í alvöru um
fuglinn. Það er kannski ótrúlega klisjukennt að segjast heyra öskur fuglsins í
höfðinu.“
M: ,,Það er mikilvægt að tengja við
dýrið sem maður er að borða. Líf þess
þýðir ekki lengur neitt fyrir okkur, við
myndum aldrei borða lærið á hundinum okkar. Hver er munurinn?“
Á: ,,Fólk mótmælir stöðugt einhverjum
hundakjötshátíðum í Kína. Ég er ekki
að segja að ég sé fylgjandi þeim en af
hverju eru þær verri en annað kjötát?
Er það því fólk hefur áttað sig á því að
hundar geta verið með persónuleika
og tengt við þá? Þarf maður alltaf að
geta tengt við fórnarlömb til þess að
hlífa þeim? Hundar eru ekkert öðruvísi
en t.d. svín. Ég er ekki með sérfræðigráðu í vitsmunum dýra en svín eru
ekki heimsk, þau vita hvað er að gerast
í kringum þau og þau verða hrædd. Svo
reynir fólk alltaf að tefla fram hringrás
lífsins. Ég er ekki að segja að inúítar á
Grænlandi ættu að verða vegan en hér
á Íslandi erum við í þeirri forréttindastöðu, sem mér finnst að við ættum að
nýta, að geta valið. Það er engin hringrás lífsins að vera hér með fjöldaframleiðslu af svínum. Við erum ekki
að drepa þau með eigin hendi með því
að hlaupa út í náttúruna og ná þeim,
sem ég gæti mögulega samþykkt sem
hringrás lífsins.“
,,Þarf maður alltaf að geta tengt við

Ef sláturhús væru með
glerveggi væru allir
grænmetisætur

einhverja stundaránægju fyrir mig.“
M: ,,Svo er líka fyndið að þetta er að
eyðileggja okkar eigin líkama líka. Það
skiptir engu máli hvaða pól maður tekur, að verða vegan er alltaf það besta í
stöðunni, fyrir mann sjálfan, fyrir umhverfið, fyrir aðra.“

Gera sitt besta
fórnarlömb til þess að hlífa þeim?“
M: ,,Við getum líka litið á söguna og
séð að það hefur alltaf verið einhver
minnihlutahópur sem mannkynið þarf
að beita ofurefli og undiroka til þess
að sýna mátt sinn. Nú eru það dýr sem
við níðumst á. Og það eru til óteljandi
dýrategundir en samt er bara handfylli
af þeim sem við teljum vera ætar. Eins
og þau dýr séu eitthvað öðruvísi, að þau
hafi ekki tilfinningar, finni ekki fyrir
neinu og eigi ekki pabba og mömmu.
Mér finnst það mjög merkilegt.“
Finnst ykkur það krefjandi svona
dagsdaglega að vera vegan?
Á: ,,Nei, ekki núna.“
M: ,,Mér finnst það ekki heldur núna,
nei. Þar sem mér fannst það mjög mikilvægt þá lagði ég mig fram um að fá
fjölskylduna mína og þá sem standa
næst mér til þess að skilja hvað ég var
að hugsa og hvert ég væri að fara með
þetta. Mér fannst mikilvægt að þau
gerðu það til þess að þau bæru virðingu
fyrir því sem ég var að gera. Nú veit öll
fjölskyldan mín að ég er að gera hið
rétta og ég er búin að fá mömmu mína
og pabba alveg til þess að skilja mína
hlið. Ég held að vegna þess að þau geri
það verði þetta allt auðveldara.“
Á: ,,Ég man að ég hugsaði þegar ég
var grænmetisæta að ég myndi aldrei
verða vegan af því að mér fannst það svo
öfgakennt. Ég var orðin grænmetisæta
í janúar í fyrra en tók samt ekki þátt í
veganúar af því að mér fannst það bara
allt of mikið. En svo man ég að ég fór
í Ísbúð Vesturbæjar kvöldið 28. maí
og daginn eftir tók ég ákvörðun. Að ég
hefði engan rétt á þessari mjólk, að ég
væri að valda skaða; umhverfislegum
og líkamlegum á öðrum lífverum, fyrir

Forðist þið aðrar dýraafurðir en matvörur, þ.e. líka leður, skinn o.s.frv.?
M: ,,Ég hef aldrei átt skinn persónulega
en skórnir sem ég er í núna eru örugglega einhvers konar leður. Þegar maður er að reyna að breyta einhverju hjá
sjálfum sér reynir maður væntanlega
að ráðast á stærsta vandamálið sem er
að við erum að eyðileggja jörðina okkar
og líkamann okkar. Það tekur tíma að
endurnýja föt og málningarvörur svo ég
er að taka það í skrefum og það tekur
lengri tíma en að breyta mataræðinu.
Það er samt fyllilega markmiðið að
verða einhvern tímann ethical vegan.“
“Ethical vegan” er manneskja sem kýs
ekki bara að leggja sér ekki dýraafurðir
til munns heldur er einnig á móti öllum
vörum frá dýrum. Hún gengur þá ekki
heldur í fötum úr ull eða leðri eða notar
snyrtivörur prófaðar á dýrum o.s.frv.
Á: ,,Sama hér. Það væri líka ótrúlega
heimskulegt að fara að henda öllu sem
maður á. En ég á samt til dæmis dúnúlpu með einhverjum svona loðfeldi
sem ég hef ekki lengur lyst á að ganga
í. En skórnir, mér finnst eiginlega
flestir skór vera úr leðri. Ég er samt
orðin meðvituð um það núna og næst
þegar ég kaupi skó reyni ég þá að kaupa
ekki úr leðri. Það er hægt að fá fullt af
vegan snyrtivörum og skó úr pleðri og
svoleiðis. Mér finnst markmiðið alltaf
vera að gera sitt besta. Maður getur
aldrei gert allt svo maður byrjar bara á
því að gera það sem maður getur. Það
er ótrúlega mikil breyting, ég held að
fólk átti sig ekki á því hversu mikið það
gerir umhverfislega, að hætta að borða
kjöt. Flestir sem ég þekki myndu skilgreina sig sem umhverfissinna en það
er ekki nema brotabrot af þeim sem

borða ekki kjöt.“
M: ,,Að mínu mati finnst mér þú ekki
geta sagt að þú sért umhverfissinni ef þú
borðar kjöt. Allur bílafloti og flugfloti er
bara pínulítil prósenta af skemmdunum
sem er valdið með því að neyta kjöts og
mjólkurafurða daglega.“
Uppgangur veganisma hér á Íslandi
Finnst ykkur eins og það séu fleiri að
verða vegan á Íslandi?
Á: ,,Já. Það sést kannski aðallega á því
hvað það er alltaf að verða auðveldara
á veitingastöðum, staðir sem voru áður
ekki með neitt eru núna með eitthvað
og núna eru það oftar nokkrir valkostir.
Það er allavega gott að hér spyr fólk
ekki: ,,Hvað er vegan?“ Ég get ekki
ímyndað mér hvernig það hefur verið
að vera vegan fyrir tíu árum á Íslandi.“
M: ,,Ég hef einmitt lent í því í útlöndum
að fólk veit ekki hvað vegan er.“
Eigið þið einhverjar vegan fyrirmyndir?
M: ,,Svona í minni, þá í fyrirlestrum
sem ég hef horft á og bókum sem ég
hef lesið, hef ég fundið fólk, t.d. lækna
eins og Dr. McDougall og Dr. Esselstyn.
Þeir eru báðir menntaðir læknar og
mjög fróðir um næringarfræði og með
frábæra fyrirlestra og greinar. Það er
fáránlega mikill fróðleikur á netinu.
Á: ,,Sko, ég varð mjög hörð kjötæta áður
en ég hætti að borða kjöt sem er frekar
fyndið núna og ég veit að sumir urðu
frekar hissa þegar þeir heyrðu að ég
hefði loksins gefið mig. En besta vinkona mín hefur eiginlega alltaf verið
grænmetisæta og varð svo alveg vegan
fyrir einu eða tveimur árum. Ég hef
alltaf hlustað á hana, eða þurft að hlusta
á hana er kannski nær lagi, í gegnum
árin. Ég veit ekki hvort það var það sem
fór loksins að síast inn eða hvort ég
þurfti að hugsa um þetta sjálfstætt. En
hún er algjörlega fyrirmyndin mín. Það
eru líka mjög margir í kringum mig og
margar vinkonur mínar sem eru vegan.
Mér finnst samt sérstaklega áhugavert
að ég þekki engan strák sem er vegan.
Það er örugglega engin tilviljun, kjöt
er mikið tengt við karlmennsku. Það er
stelpum ,,eðlislægt“ að vera mjúkar og
samúðarfullar og ekki jafnvel tekið í það
ef strákar sýna á sér veikari hlið. En ég
vona að á næstu árum þori fleiri strákar
að verða vegan eða grænmetisætur ef
þeir hafa almennt verið að pæla í því.“
M: ,,Einmitt. Ég þekki bara einn strák
en svo eru reyndar nokkrir núna sem
eru að taka þátt í veganúar.“
Á: ,,Já, fólk ætti endilega að prófa. Það
er til fullt af uppskriftum alls staðar og
það eru engar upplýsingar sem fólk ætti
að vanta. Vegan Ísland á Facebook er
örugglega stuðningsfyllsti hópur sem
ég hef verið í.“
M: ,,Mér finnst líka vegan fólk upp
til hópa alltaf vera tilbúið að svara og
hjálpa.“
Á: ,,Þrátt fyrir að fólk byrji kannski
á: ,,Ég er ekki vegan...“ eða ,,Ég er að
fikra mig áfram...“ þá vill fólk endilega
hjálpa því.“
M: ,,Svo er um að gera að taka þetta
í skrefum. Það er mjög gott að byrja
sem grænmetisæta, kannski eiginlega
nauðsynlegt af því að þetta er stórt
stökk, bæði félagslega og fyrir líkamann. Það er mikilvægt að fólk fikri
sig áfram, finni hvað henti sér, passi að
borða nóg og sé ekki hrætt við þessa
breytingu. Maður þarf ekki að fylgja
hjörðinni eins og allir þó maður viti
innst inni að það sé rangt. Snúðu bara
við og taktu skrefið!“
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Eftirtaldir styrktu
útgáfuna
A kureyrarbær

Súðavíkurhreppur

Garðabær

Verkalýðsfélagið H líf

Stofnun Á rna Magnússonar

Sólrún ehf

AB Varahlutir

Funahöfða 9

112

Reykjavík

Flugger ehf

Akrahreppur

Miklibæ

560

Varmahlíð

Glæðir blómaáburður

Apótek Vesturlands

Smiðjvegi 33

300

Akranes

Hjartaheill

Suðurgötu 12

Atgeir

Njálsgerði 10

860

Hvolsvöllur

Höfðatorg

Augað gleraugnaverslun

Kringlunni 8-12

103

Reykjavík

Á Óskarsson

Heiðargerði 8

230

Bakkaflöt Riverafting

Bakkaflöt

Bisk-Verk ehf

Reykholti

Bílasmiðurinn

Stórhöfða 44

112

Reykjavík

380

Króksfjarðarnes

108

Reykjavík

Aðalstræti 7

101

Reykjavík

Ís og Ævintýri

Vatnstöðum

600

Akureyri

Keflavík

Jeppasmiðjan

Ljónsstöðum

801

Selfoss

560

Varmahlíð

Menntaskóli Borgarfjarðar

Borgarbraut 54

310

Borgarnes

801

Selfoss

Menntaskólinn á Ísafirði

Torfnesi

400

Ísafjörður

Bíldshöfða 16

112

Reykjavík

Menntaskólinn við Sund

Gnoðavogi 63

104

Reykjavík

Björn Harðarson

Holti 1

801

Selfoss

Nýi Ökuskólinn

Klettagörðum 11

104

Reykjavík

Bókasafn Reykjanesbæjar

Hafnargötu 57

230

Keflavík

O Johnsson og Kaaber

Tunguhálsi 1

110

Reykjavík

Bókasafn Seltjarnarness

Eiðistorgi 11

170

Seltjarnarnes

Pétursey

Flötum 31

900

Vestmannaeyjar

Bókasafn Ölfus

Hafnarbergi 1

815

Þorlákshöfn

Pottagaldrar

Laufbrekku 18

200

Kópavogur

Bókhaldsstofa Táknafjarðar

Strandgötu 30

460

Tálknafjörður

Rúnar Óskarsson

Hrísateig 5

641

Húsavík

Bruggsmiðjan

Öldugötu 22

621

Dalvík

Set ehf

Eyrarvegi 41-45

800

Selfoss

Dalvíkurskóli

Ráðhúsinu

620

Dalvík

Sigurbjörn

Grímsey

611

Grímsey

Deloitte Keflavík

Hafnargötu 9

230

Keflavík

Síldarvinnslan

Hafnarbraut 6

740

Neskaupstaður

Dýralæknaþjónustan

Stuðlum

801

Selfoss

Snyrtistofa Grafarvogs

Hverafold 1-3

112

Reykjavík

Efnalaugin Glæsir

Bæjarhrauni 4

220

Hafnarfjörður

Stoðtækni ehf

Lækjarhalla 34

220

Hafnarfjörður

Eldhestar ehf

Völlum

810

Hveragerði

TV Verk

Strandgötu 37

460

Tálknafjörður

Endurskoðun Vestfjarðar

Aðalstræti 19

415

Bolungarvík

Umslag

Lágmúla 5

108

Reykjavík

Fagtækni ehf

Akralind 6

201

Kópavogur

Vaki DNG

Ármúla 44

108

Reykjavík

Fasteignasalan Ásberg

Hafnargötu 27

230

Keflavík

Verslunarmannafélag Suðurnesja

Vatnsnesvegi 14

230

Keflavík

Fatahreinsun Húsavíkur

Túngötu 1

640

Húsavík

Verslunin Brynja

Laugavegi 29

101

Reykjavík

Ferðakrifstofan Víking

Tjarnargötu 7

900

Vestmannaeyjar

Vélsmiðjan Ásverk

Grímseyjargötu

600

Akureyri

Fínpússning

Rauðahellu 13

221

Hafnarfjörður

Vélvirki ehf

Hafnarbraut 7

620

Dalvík

Fjölbrautarskóli Breiðholts

Austurbergi 5

111

Reykjavík

Vélvík ehf

Höfðabakka 1

112

Reykjavík

Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra

Sæmundarhlíð

550

Sauðárkrókur

VSÓ Ráðgjöf

Borgartúni 20

105

Reykjavík

Fjölbrautarskóli Snæfellinga

Snæfellsnesi

350

Grundarfjörður

Ögurvík

Týsgötu

101

Reykjavík

Fljótsdalshérað

Lyngási 12

700

Egilsstaðir
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