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Undanfarna daga hefur 
hart verið tekist á um mál 

Bjarna Randvers Sigurvins-
sonar, stundakennara við Guð-
fræði- og trúarbragðafræðideild 
Háskóla Íslands. Þótt útilok-
að sé að greiða úr öllum flækj-
um í svo stuttri umfjöllun er 
rétt að rekja hér mikilvægustu 
ágreiningsatriði málsins.

Deilan er flókin vegna þess 
hve umfangsmikil hún er, en rök-
ræðurnar á síðustu dögum hafa 
ekki síður snúist um aukaatriði 
en aðalatriði og stundum falið í 
sér hreinar rangfærslur.

Meginatriði málsins eru þó 
einföld. Strax í upphafi kæru-
ferlisins, snemma árs 2010, braut 
Siðanefnd Háskóla Íslands á rétti 
stundakennara við HÍ með svo 
alvarlegum hætti að hún spillti 
málinu öllu. Siðanefnd lagði 
fram sáttatillögu þar sem fall-
ast átti á sekt kennarans án sam-
þykkis hans. Þetta gerðist áður 
en siðanefndin hafði aflað sér 
gagna í málinu og var kennar-
anum með öllu haldið utan við 
málsmeðferðina. 

Ekkert í gögnum málsins 
bendir til þess að kennarinn 
hafi á neinn hátt gerst brot-
legur við siðareglur HÍ. Fyrir 
liggja yfirlýsingar frá sjö nem-
endum er sátu námskeið Bjarna 
um nýtrúarhreyfingar og segja 
þau öll kennsluna hafa verið til 
fyrirmyndar, hvergi hafi verið 
hallað á Vantrú eða aðrar trú-
leysishreyfingar. Þessar yfir-
lýsingar eru studdar af grein-
argerðum tíu sérfræðinga í 
túlkunarvísindum sem allir 
lýsa því yfir að ekkert sé út á 
kennsluglærur Bjarna Rand-
vers að setja. Margir þessara 
sérfræðinga þekktu ekkert til 

Bjarna áður en þeir skrifuðu 
greinargerðir sínar. 

Síðast en ekki síst fóru svo 
fjörutíu háskólakennarar yfir þau 
málsgögn sem lágu fyrir og kom-
ust að þeirri niðurstöðu að Bjarni 
hefði ekki á neinn hátt gerst brot-
legur við siðareglur og að ekk-
ert tilefni væri til að gagnrýna 
kennslugögn hans í námskeiðinu. 

Skýrsla rannsóknarnefndar 
þeirrar sem háskólaráð skipaði 
er alvarlegur áfellisdómur um 
vinnubrögð siðanefndarinnar, 
sem því miður tók afstöðu gegn 
Bjarna Randveri með sáttatil-
lögu þar sem Guðfræði- og trúar-
bragðafræðideild átti að „viður-
kenna og harma, að kennsluefnið 
feli ekki í sér hlutlæga og sann-
gjarna umfjöllun um félagið 
Vantrú, málstað þess og einstaka 
félagsmenn“. Kærandinn fékk 
sáttatillöguna í hendur og hefur 
beitt henni í opinberum málflutn-
ingi sínum enda þótt tillögunni 
væri með öllu hafnað á kennara-
fundi Guðfræði- og trúarbragða-
fræðideildar.

Af máli ýmissa Vantrúarfélaga 
má ráða að gagnrýni háskóla-
manna á meðferð kærumálsins 
beinist gegn Vantrú og einstak-
lingum sem styðja þau samtök. 
Það er rangt. Gagnrýnin beinist að 
vinnuaðferðum siðanefndar í mál-
inu. Einstaklingum, fyrirtækjum 
og félagasamtökum hlýtur að vera 
frjálst að gagnrýna það sem fram 
fer innan veggja HÍ, en að sama 
skapi ber skólanum sem akadem-
ískri stofnun að standa vörð um 
það mikilvæga starf sem þar fer 
fram og vernda starfsmenn sína 
fyrir óréttmætum ásökunum og 
óeðlilegum þrýstingi. 

Eða eiga stjórnmálaflokkar, 
hagsmunasamtök, þrýstihópar 

og aðrir utanaðkomandi aðilar 
að geta stýrt því hvernig fjallað 
er um þá í háskólakennslu? Ættu 
til dæmis bankamenn að athuga 
allar glærur sem notaðar eru til 
að ræða um siðfræði í tengslum 
við bankahrunið?

Að þessu sögðu er rétt að benda 
á að kennsluglærur Bjarna Rand-
vers reyna á engan hátt á mörk 
akademísks frelsis þótt slíkt 
hafi verið gefið í skyn. Að sögn 
nemenda í námskeiði Bjarna var 
kennslan á engan hátt ögrandi og 
tilvitnanir á glærum voru í eðli-
legu fræðilegu samhengi. Gagn-
rýni formanns siðanefndar HÍ í 
Morgunblaðinu 8. des. sl. er sorg-
legur vitnisburður um þekking-
arleysi á því hvað felst í kennslu 
á sviðum hug- og félagsvísinda. 

Ef siðanefnd HÍ telur að í 
kennsluglærum Bjarna sé að 
finna ámælisverð atriði má 
allt eins hætta að nota glærur 
í kennslu við Háskóla Íslands, 
kennarar geta látið vera að setja 
glærur sínar á vefsíður nám-
skeiða, og hverfa má frá að taka 
upp kennslustundir fyrir fjar-
nema. Því þá er sýnt að í framtíð-
inni verður enginn kennari leng-
ur óhultur fyrir kærum utan úr 
bæ, enda líklega hægt að finna 
eitthvað sem einhver er ósam-
mála í glærupökkum flestallra 
kennara á Íslandi, hvort sem 
þeir kenna við HÍ eða aðra skóla 
landsins.

Slíkt ástand væri ekki aðeins 
gríðarleg afturför í allri kennslu 
heldur hreinlega aðför að öllu 
skólastarfi í landinu.

Undir þessa yfirlýsingu 
skrifa á annað hundrað starfs-
menn við íslenska háskóla, en 
undirskriftirnar má finna með 
yfirlýsingunni á Vísi.

Yfirlýsing vegna kæru 
á hendur stundakennara HÍ

Gangið hægt um gleðinnar dyr

Umræðan um kaup kínversks 
ferðamálafrömuðar á 300 

ferkílómetra svæði á Íslandi er 
kunnari en frá þurfi að segja. 
Einn þáttur þessa máls hefur 
þó lítt verið í umræðunni af 
Íslendinga hálfu, en það er 
hvaða þýðingu hernaðarleg 
staða Íslands í miðju Atlants-
hafi gæti haft á þróun mála 
í framtíðinni. Kanadamenn 
virðast íhuga þetta meir en við 
(sbr. grein í The Globe and Mail 
4. des. sl.). Enn fremur gæti 
aðstaða á Íslandi haft mikla 
efnahagslega þýðingu fyrir 
stóran landeiganda ef Norður-
Íshafið hættir að vera íshaf.

Greinarhöfundur, sem 
eitt sinn var forstöðumaður 
almannavarna á kaldastríðs-
tímunum, hefur reynt að fylgj-
ast með þróun hermála í heim-
inum eftir því sem kostur er og 
veit að á skömmum tíma geta 
skipast veður í lofti á þeim vett-
vangi. Herveldi, sérstaklega ef 
þau eru ekki lýðræðisríki, nýta 
sér þá kosti sem völ er á. 

Kína er vaxandi hernaðar-
veldi (1) og efnahagsveldi sem 
haslar sér völl með fjárfest-
ingum víða um heim, í Afríku, 
Evrópu, Suður-Ameríku og 
víðar (2). Nú er ekki verið að 
ýja að því að annað en fjárfest-
ingaráhugi sé hvati ferðamála-
frömuðarins, en aðstæður gætu 
breyst og selt land væri ekki 
í íslenskri eigu. Hins vegar 
hefur hann tengst kínverskri 
stjórnsýslu beint og leyfi 

kínverskra yfirvalda þarf til 
landakaupa hér (3). Þá er vitað 
að kínverski herinn er meðeig-
andi í mörgum hlutafélögum (4) 
og gæti þess vegna hugsanlega 
orðið hluthafi í félagi því er hér 
kemur við sögu.

Lífskjör okkar byggjast á 
þekkingu og skynsamlegri 
hagnýtingu auðlinda landsins, 
þá fyrst og fremst landinu 
sjálfu, sjávarmiðum og orku-
lindum. Ekki er gott að missa 
forræði að hluta neins þeirra. 
Svo bætast við ýmsir kostir 

sem áður voru ekki til í dæm-
inu, svo sem möguleikar á 
verulegum vatnsútflutningi 
vegna vaxandi skorts á fersk-
vatni víða. Aðrir möguleikar 
kunna að myndast í framtíð-
inni með aukinni tækniþróun 
og Ísland sem heild hefur lítt 
verið kannað með tilliti til ein-
stakra jarðefna. Því er ekki að 
vita nema ýmsum landsvæð-
um, t.d. gömlum útdauðum 
jarðhitasvæðum, fylgi nýting-
armöguleiki í framtíðinni. 

Ferðamannaiðnaðurinn er 
orðinn allstór þáttur í íslensk-
um efnahag. Við skulum samt 
ekki gleyma því að þetta er 
þjónustugrein sem getur 
skyndilega tekið miklum 
breytingum vegna óvæntra 
aðstæðna eins og í bæði Grikk-
landi og Egyptalandi í dag. Það 
þarf ekki 0,3% af flatarmáli 
landsins undir hótel. Hótel-

gestir geta notið landsins þó að 
það sé í eigu Íslendinga. 

Svo vaknar sú spurning 
hvort ekki muni þurfa starfs-
fólk sem talar kínversku á 
hóteli þar sem kínverskir 
ferðamenn fjölmenna. Finnast 
nógu margir Íslendingar í þær 
stöður? Önnur spurning sem 
sem ýmsir hafa spurt er hvort 
útlendingum sé frjálst að kaupa 
land í Kína, hvað þá ef um 0,3% 
landsins væri að ræða?

Í viðtali sem birtist í 
China  Daily við Xu Hong, 

varaformann Zhongkun-fyrir-
tækisins sem hér kemur við 
sögu, segir hann að frumkvæð-
ið að landakaupum á Íslandi 
hafi komið frá Íslendingum. Ef 
svo er og án þess að vilja ýja að 
einu né neinu, vekur þetta samt 
spurningu í huga greinarhöf-
undar hvort einhverjir íslenskir 
sérhagsmunir tengist málinu.
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Tilvitnanir:
1) Kína er vaxandi kjarnorkuveldi 
sem áætlað er að eigi tugi lang-
drægra flauga sem geta borið 
kjarnavopn meir en 8.000 km og
a.m.k. álíka fjölda meðaldrægra 
flauga (3.000-5.500 km). 
(www.nti.org/db/china/wbmdat.
htm)    
2) The Globe and Mail 28/11/2011
3) China Daily 1/09/2011; 
7/12/2011
4) www.jstor.org/pss/2645058

Það þarf ekki 0,3% af flatarmáli landsins 
undir hótel. Hótelgestir geta notið lands-
ins þó að það sé í eigu Íslendinga.


