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Mikhaíl Gor-
batsjev er
allur. Frá-

fall hans ýtir við
ýmsum, þó rúmir
tveir áratugir séu
frá því að sögu-
legum ferli hans
lauk. Halda má því fram að hann
hafi verið fyrsti nútímamað-
urinn sem náði forystu fyrir
Sovétríkjunum. Og segir sitt að
tilveru þessa sambandsríkis
kommúnismans lyki með hon-
um. Sovétríkin dugðu aðeins í 74
ár og er hæpið að segja að þau
hafi dugað yfirleitt. Þrír leiðtog-
ar ríktu þar í 59 ár. Stalín í 30 ár
(þar af eitt sem látið var heita að
Lenín veikur væri leiðtoginn).
Krústsjov í 11 ár og Brésnev í 18
ár. Lenín, Malenkov, Andropov,
Tsérnenkó og Gorbatsjev sam-
anlagt í 15 ár.

Þegar Ronald Reagan varð
forseti Bandaríkjanna, í janúar
1981, var Bresnév enn leiðtogi
Sovétríkjanna. Rúmu ári síðar,
hinn 10. mars 1982, lést hann, en
hafði þá verið næsta ófær um að
gegna sínu mikla embætti síð-
ustu misserin. Við starfanum
tók Júrí Andropov, þá æðsti
maður KGB og fyrstur leiðtoga
Sovétríkjanna úr þeim ranni, en
litlu munaði að Lavrenti Bería
kæmist til þeirra metorða það-
an. Andropov var heilsutæpur
og lést 9. febrúar 1984, en hafði
þá dvalið á sjúkrahúsi síðasta
hálfa árið. Við tók Tsérnenkó
sem dugði í rétt ár og lést 10.
mars 1985. Þegar Reagan var
tilkynnt andlát aðalritarans
sagði hann: „They keep dying on
me.“

Daginn eftir fékk forsetinn 4.
aðalritarann í röð á 5 árum eða
svo. Það var Gorbatsjev. Þá má
segja að hjólin hafi byrjað að
snúast. Þegar Níkíta Krústsjov
varð leiðtogi, ári eftir lát Stal-
íns, þá gerði hann ýmsar um-
bætur. Hann lét leysa fjölda
manna úr fangabúðum Stalíns,
heimilaði útgáfur áður bannaðra
bóka og fleira í þeim dúr. Hann
flutti sína frægu leyniræðu um
(suma) glæpi Jósefs Stalíns í
ársbyrjun 1956 en tók svo hart á
uppreisninni í Ungverjalandi
síðla það ár. Með valdatöku
Bresnévs var klukkunni snúið til
baka í átt til stalínismans, þótt
ekki væri gengið alla leið.

Þegar aðalritararnir í Moskvu
hættu að deyja eins og flugur
framan í Reagan fann hann
mikla breytingu sem hann fagn-
aði. Við tók þróttmikill leiðtogi á
besta aldri, tuttugu árum yngri
en forsetinn. Maður, sem Reag-
an og frú Thatcher sögðu, hátt
og í hljóði, að mætti eiga gagn-
leg samskipti við. Fyrsti nú-
tímamaðurinn í sögu leiðtoga
Sovétríkjanna var mættur til
leiks. Hann ólst vissulega upp
sem kommúnisti og leit á sig
sem slíkan þegar hann tók við.

Hann var kraftmik-
ill og reglusamur
og ráðinn í að láta
til sín taka. Gor-
batsjev var nánasti
ráðunautur Tsér-
nenkós á stuttu
valdaskeiði hans.

Honum varð því fullljóst að Sov-
étríkin stóðu æði höllum fæti í
samkeppni við ríki kapítalism-
ans, jafnt efnahagslega sem
hernaðarlega. Hann boðaði
breytta tíma. Miklar breytingar
á stöðnuðu kerfi og að opnað
skyldi á margt sem áður var lok-
að eða hulið. Þetta voru æði
stórir bitar, sem ekki var víst að
allir ættu auðvelt með að kyngja
í einu.

Hið mikla geimvarnarkerfi,
sem Reagan hafði látið stofna
til, opnaði augu sovétleiðtogans
fyrir því að ríki hans hefði orðið
undir á því sviði. Mikilvægir
fundir æðstu manna veraldar
voru boðaðir, þar á meðal í
Höfða í Reykjavík. Þar mjak-
aðist í rétta átt. Gorbatsjev
trúði því ekki að dagar komm-
únismans í ríkinu væru taldir
eða að áhrif hans í veröldinni
færu hratt minnkandi. Það kom
í hlut Jeltsíns að kyngja þeim
bita fyrir flokksbróðurinn.
Gamlar valdaklíkur gerðu frek-
ar vandræðalega „byltingu“,
gegn leiðtoganum og hnepptu
hann í stofufangelsi. Jeltsín
stökk upp á skriðdrekann með
myndrænum myndugleik. Bull-
urnar buguðust. Gorbatsjev var
bjargað til Moskvu. En þar með
var draumur hans í rauninni bú-
inn.

Reagan hafði skorað á Gor-
batsjev að fella hinn andstyggi-
lega múr sem lá um Berlín
þvera. Það gerði hann óbeint því
Sovétríkin gripu ekki inn í þeg-
ar fjöldinn lagði á múrinn. Múr-
inn féll ekki. Hann varð undir.

Margir landa Gorbatsjevs
saka hann um hrun „heims-
veldis.“ Þar á meðal Pútín, nú-
verandi leiðtogi í Kreml. En 18
ára afturhvarf og svo stöðn-
unarskeið Bresnévs, að við-
bættu valdaskeiði tveggja sjúk-
linga, var tapaður tími.
Sovétríkin urðu undir.

Hver hefði trúað að eftir-
maður þeirra Leníns, Stalíns,
Bresnévs og Krústsjovs myndi,
eftir fall stórveldisins, fá frið-
arverðlaun Nóbels? Það fór
heldur ekki illa á því að Gorbat-
sjev yrði elstur þeirra átta sem
var trúað fyrir lyklavöldum í
Kreml kommúnismans. Þeir,
sem náðu að kynnast þessum
einstæða manni vel eða sæmi-
lega, hafa flestir margt gott um
hann að segja. Slíkur maður, á
slíkum stað og slíkum tímum,
hlýtur stundum að gera meira
en gott þykir. Þess vegna er
nánast kraftaverk að sá skuli
hafa komist bærilega frá sínu
dagsverki.

Gorbatsjev kveður
og eftirmælin hljóta

um margt að vera
góð eða að minnsta

kosti sanngjörn}

Mikhaíl Gorbatsjev

Þ
að eru gömul sannindi og ný að ef
þú veist ekki hvert þú stefnir
skiptir engu máli hvaða leið þú vel-
ur. Síðustu ár hefur orðið ævin-
týralega hröð uppbygging í fisk-

eldi. Haldi þessi þróun áfram verður eldislaxinn
orðinn mikilvægasti nytjastofn landsins í efna-
hagslegu tilliti eftir fáein ár. Samhliða þessum
öra vexti hefur lítil stefnumótun um fiskeldi
verið unnin af hálfu stjórnvalda. Hvernig vilj-
um við sjá þennan atvinnuveg þróast á næstu
áratugum? Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar-
innar er kveðið á um að í þessa stefnumótun
skuli ráðast á kjörtímabilinu. Mín sýn í þessum
málum er einföld; tækifæri fiskeldis á Íslandi
eru fyrst og fremst fólgin í því að byggja upp
fiskeldi á sjónarmiðum sjálfbærni. Þessi mikil-
væga stefnumótun er farin af stað og verður
unnin hratt og vel.

Þríþætt athugun

Ég hef sett af stað þrjú verkefni sem tengjast stefnu-
mótun í fiskeldi. Í fyrsta lagi óskaði ég eftir því í febrúar að
Ríkisendurskoðun myndi fara í saumana á stjórnsýslu
ráðuneytisins og undirstofnana er tengjast fiskeldi. Í öðru
lagi óskaði ég eftir því að staða fiskeldis á Íslandi í dag yrði
kortlögð til þess að við getum útbúið stefnumörkunina á
bestu mögulegu upplýsingum. Ráðgjafarfyrirtækið Boston
Consulting Group sér um að vinna þessa kortlagningu, með
ítarlegu samráði við innlenda haghafa, og mun skila af sér í

nóvember. Í þriðja lagi setti ég á fót hóp sem hef-
ur það hlutverk að yfirfara smitvarnir í fiskeldi á
Íslandi og hvernig við getum komið í veg fyrir að
smitsjúkdómar valdi frekara tjóni til framtíðar.
Afurð þessara verkefna verður heildstætt yfirlit
um hvaðan við komum og hvert við viljum fara.
Þegar við höfum ákveðið hvert við viljum fara þá
getum við stillt áttavitann og farið rétta leið.

Ýmislegt athugavert í regluverkinu

Að mörgu er að hyggja og mikið hefur verið
rætt um gjaldtökuna. Við þurfum að sjá til þess
að tekjurnar sem fiskeldið skapar skiptist á rétt-
látan hátt. Pláss í fjörðum er afar takmörkuð
auðlind sem samfélagið á saman og því þarf að
gæta að því að skiptingin standist skoðun. Sveit-
arstjórnarfulltrúar fiskeldissveitarfélaga hafa
kallað eftir því að fyrirkomulag Fiskeldissjóðs

verði endurskoðað. Einnig hefur verið bent á fleiri mögu-
leika til gjaldtöku af fiskeldi. Hvaða leið sem verður valin er
ljóst að fyrirkomulag Fiskeldissjóðs verður ekki undanskilið
í stefnumótuninni.

Með því að stilla áttavitann sjáum við til þess að uppbygg-
ing fiskeldis á Íslandi verði á forsendum sjálfbærni. Með því
getum við betur tryggt að fiskeldi verði hluti af lausninni í
því verkefni að brauðfæða mannkyn sem fjölgar – án þess
að fórna náttúrunni.
svandis.svavarsdottir@mar.is
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N
otkun ADHD-lyfja hefur
aukist mikið á undan-
förnum áratug. Í Talna-
brunni, nýju fréttabréfi

Fleiri konur en karl-
ar nota nú ADHD-lyf

Aukning í ávísun ADHD-lyfja
Fjöldi notenda ADHD-lyfja* á hverja 1.000 íbúa 2012 til 2021
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