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DILA

Vill �nna glufurnar í ílenku amfélagi
AMTÍMINN 16-02-2017 GUÐNI TÓMAON

ri⯈a ohlinger hefur áhuga á vikum og áhæ⯈u, enda er hún érfræðingur á þeu viði.
Hún einir jónum ínum að ⪼ármálum, tjórnmálum og atvinnulí⡈. ri⯈a, em tarfaði
áður hjá ⪼árfetingaönkum og verðréfatofum í London, er nú að feta rætur hér á
Ílandi. Hún loဈgar um ílenkt amfélag og vill tengጰat inn í fræða- og tjórnmálalíf
landmanna með það í huga að gera amfélaginu gagn.

Þ

að er ekkert értaklega rómantík átæða frir því af hverju ég kom til Íland. Ég varð ekki átfanginn upp
frir hau eða nei⯈ þannig,“ egir ri⯈a ohlinger, érfræðingur í vikum, á ka⪼húi í orgartúni, innan um

höfuðtöðvar og háhýi ílenka „⪼ármálahver⡈in“. ri⯈a er fædd í Þýkalandi, ekki ⪼arri landamærum æði
vi og Frakkland, en e⪼ir hákólanám í retlandi og á⯈a ár í törfum í ⪼árfetingaankaker⡈nu í London fékk
hún nóg af þeim heimi.

„Það er tundum agt að ei⯈ ár í þeum rana jafngildi jö venjulegum árum,“ egir hún og roir út í annað.
„Þe⯈a er ákafur og kre⪼andi heimur em ég kom inn í e⪼ir félagvíindanám þannig að ég er ekki af neinni
ankamanna-⪼ölkldu. Þe⯈a hefur e⡈aut ge⡈ð mér aðra og gagnrýnni ýn á þennan heim en gengur og gerit,
allavega í London.“
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kki frir vo ýkja löngu miti ri⯈a áða foreldra ína kömmu áður en þau komut á e⪼irlaunaaldur og hún
egir að það ha⡈ ha⪼ áhrif á hugun ína. „Ég velti frir mér hvað ég vildi gera í lí⡈nu og hvernig áhrif ég vildi hafa.
⪼ir að ég hæ⯈i í ankanum lagðit ég í ferðalög og heimó⯈i meðal Íland. Ég á að hér vildi ég vera og nú er þe⯈a
annar veturinn minn hér.

AUGLÝSING

in og ⡈eiri hafði ég flgt með því hvernig Íland rát tiltölulega hra⯈ við í dómmálum em tengdut hruninu
og nokkur hópur ankamanna fór í fangeli. Ég veit vel að það em umheimurinn hefur éð af þeum málum og
tundum dáðt af, paar ekki endilega alltaf alveg við upplifun Ílendinga jálfra og ég reni að horfa á þe⯈a
gagnrýnum augum, ekki í rórauðum jarma.“

trkleiki ílenk amfélag ýr í mæðinni en með henni mndat líka hæ⯈ur. tu⯈ar oðleiðir eru o⪼ af hinu
góða en kunningጰaamfélagið getur líka kapað grá væði. „Þe⯈a er lítið amfélag og jöfnuður enn tiltölulega
mikill, em ég tel gríðarlega mikilvægt atriði, ekki ít e⪼ir að hafa úið í London þar em mikiptingin hefur
aukit hra⯈. Með efnahaglegum jöfnuði kemur ákveðinn þrýtingur og vilji til að taka á pólitíkum álitamálum.
Þei gagnrýna hlið ílenk amfélag hefur verið lí⡈eg frá hruni og er líkleg til að verða það áfram.

Ílendingar eru hin vegar hluti af alþjóðavæddum heimi þar em glæpatarfemi á ér tað þvert á landamæri.
Átand í ⪼arlægum löndum getur ha⪼ áhrif hér upp á Ílandi, til dæmi í atvinnulí⡈, inn⡈tjendatefnu og vo
framvegi.“

Að rg瀝�a runninn
Það er að kilja á hinni þýku ri⯈u ohlinger að henni þki ekkert értaklega mikið til þe koma þegar
Ílendingar grípa til orðanna: „Þe⯈a reddat.“ Hún egir það mikilvægt að rena að já frir á hvaða viðum
amfélagin hæ⯈a á vikum, undankotum og pillingu getur helt mndat. Það er alltaf etra að regðat við
áður en kaðinn er keður.
„vik (e. fraud) eru æði mjög neikvæ⯈ hugtak og ví⯈, en það er mjög mikilvægt að þeir em tarfa í ⪼ármála- og
tjórnmálalí⡈nu á⯈i ig á því hvaða a⡈eiðingar það getur ha⪼ ef þeir vanrækja að kortleဈgጰa hæ⯈una á vikum,“
egir ri⯈a. Hún hefur e⪼ir vinnu við innra e⪼irlit í tórum ⪼árfetingarönkum takmarkaða trú á þeirri hlið
tarfeminnar. tór hneklimál, til dæmi í Well Fargo ankanum andaríka, tðji þá til⡈nningu.

iðferði og iðgæði landat inn í þea umræðu og hvernig við ræktum þá mikilvægu eiginleika í kólaker⡈nu og
amfélaginu öllu. „f við horfum til dæmi til ⪼ármálageiran þá er um⪼öllun um iðferði innan han o⪼ á mjög
óhlutundnum nótum og jaldnat tengd þeim törfum em fólk í þeum heimi tarfar við dagdaglega. Það
kiptir máli að tengጰa milli athafna eintaklingin og a⡈eiðinganna em þær geta ha⪼ í för með ér. Við lifum í
amfélagi em ဈgit á iðferði og trauti, en gerum kannki minna af því að huga um hvernig þei atriði lita allt
okkar líf og hvað þau kipta miklu máli við að halda amfélaginu aman.

TENGT EFNI

Lýa e㆛�ir pólitíkuum með ré�lætikennd
tundum á maður að taka áhæ�u og
Virkjað
hafa gaman
frir land og þjóð?
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Annað vandamál er hve e⪼irlitaðilar á vegum ríkiin eiga er⡈⯈ með að manna vel í töður í tarfemi inni.
pekilekinn hjá e⪼irlittofnunum er ⡈rlei⯈ ara í eina á⯈, ⡈r til þeirra frirtækja em þeum tofnunum er
ætlað að hafa e⪼irlit með. ankar jóða ⡈rlei⯈ etur en ⪼ármálae⪼irlit.“

Ný� 2007
Ílendingar drekka vít orðið kampavín af álíka áfergጰu og þeir gerðu frir hrun. Túriminn kndir hagker⡈ð,
húnæðiverð hækkar og margir prja ig hvort það é komið ný⯈ góðæri, ný⯈ 2007.

„Ég, ein og ⡈eiri, é ákveðin hæ⯈umerki, rauð ⡈öဈg,“ egir ri⯈a. „Það er mikill þrýtingur á ílenkt amfélag
em kapar ákoranir og gerir kröfu um að Ílendingar éu á varðergi. Hækkandi húnæðiverð og tækifæri og
ákoranir ferðamennkunnar, til dæmi með tilliti til erlend vinnua⡈, eru dæmi um þe⯈a. Auðvitað hefur
meðvitund um hæ⯈una á pillingu aukit hér e⪼ir hrun en umræðan mæ⯈i vera virkari, ýnit mér. Þenla em
tengit ferðamannaiðnaðinum ekur þannig á hæ⯈u á óheilrigðum viðkiptahá⯈um, ka⯈aundankotum, vartri
atvinnutarfemi og veikari ré⯈indatöðu verkafólk. Þe⯈a er vel þekkt erlendi frá og mikilvægt frir Ílendinga
að vilja vera meðvitaðir um hæ⯈urnar þegar vo miklar og hraðar retingar eiga ér tað.“

f þú telur að Fré�atíminn eigi erindi getur þú trkt útgáfu laðin með því að gerat tofnfélagi í
Frjálri �ölmiðlun, tuðningfélagi óháðrar laðamennku og Fré�atíman. Með framlagi ínu e�a
félagar rittjórn Fré�atíman og færa laðið til �eiri heimila.
Frjál �ölmiðlun í almannaþjónutu er mikilvæg undirtaða heilrigð amfélag og nauðnlegt
mótvægi við þá �ölmiðla em nú eru komnir í eigu érhagmunaaðila.

⇨Ég vil gerat tofnfélagi í Frjálri

�ölmiðlun og tðja Fré�atímann

VINSÆLT
1. akorningar áru aman ækur ínar frir handtöku
2. Afkri㆛�ir frirtækja tengdum jarna komnar upp í tæpa 82 milljarða
3. Viðrögð almenning era einkenni iðfár
4. t�ing framhaldkóla: nginn tími til að anda
5. eg瀝�a að miðorgin é leikvöllur frir ferðamenn, �árfeta og eigendur kemmtitaða
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