
 

Dagurinn í dag var tilfinningaþrunginn fyrir marga, þegar þess var minnst að fyrir 30 árum síðum 
mynduðu næstum 2 milljónir manna óslitna keðju á milli höfuðborga Eystrasaltsríkjanna. 
Tilgangurinn var að mótmæla, á friðsamlegan hátt, yfirráðum Sovétríkjanna. 

Í dag mótmæla íbúar Hong Kong. Það sem vinir okkar við Eystrasaltið gerðu fyrir þrjátíu árum 
síðan skipti ekki bara máli fyrir framtíð þeirra eigin þjóða heldur hafa þau orðið öðrum ríkjum 
fyrirmynd og innblástur. 

Eftir athöfn í þinghúsinu, spjallaði ég við nokkra einstaklinga sem tóku þátt í að mynda keðjuna 1989 
og ég spurði m.a. hvernig þetta hefði farið fram, þ.e. að ná svo mörgum saman, fyrir tíma internetsins 
og Facebook. Jú, útvarpið var notað svo var maður á mann aferðin notuð um allt land. Fólk ók síðan 
um og fann stað í keðjunni, þar sem vantaði fólk,, tók sér stöðu- arm í arm. Samstaðan var algjör. 

Gjörningurinn tók ekki langan tíma. Mér var sagt að fólk hefði kannski verið klukkutíma í það heila, 
Dagarnir 1991 voru hins vegar erfiðari þegar fólk vaktaði opinberar byggingar um hávetur, og söng 
til að halda á sér hita. Nokkir týndu lífi sínu í þeirri baráttu. 

Já, dagurinn í dag var stærri en flestir dagar. Ég er afar þakklát og snortin að hafa fengið að taka þátt í 
athöfninni í dag. 

Eftir athöfn við friðarminnismerkið í miðborg Riga í dag, var haldið í þinghúsið þar sem ég flutti, 
ásamt fleirum stutta ræðu fyri rhönd Norðurlandaráðs. Læt hana fylgja hér með. 



"Excellencies, Ladies and Gentlemen – dear Baltic Friends. 

It is a great honor for me to represent the Nordic Council at this important event where we celebrate 
the human chain of freedom and democracy. 

The Baltic way made The Baltic States the heroes of that time. People all over the world admired the 
courage of the Estonians, Latvians and Lithuanians and their strive to re-gain their rightful 
independence. 

Coming from Iceland, I am proud to say that Iceland was the first state to recognize the independence 
of the Baltic states. 

Next year Iceland will hold the Presidency of the Nordic Council – We are looking very much forward 
to welcom-ing our Baltic friends! 

Nordic-Baltic cooperation is flourishing. The Baltic and Nordic regions are among the most 
integrated regions in the world. 

The Nordic and Baltic societies are based on democracy, the rule of law and human rights. The 
current worrying de-velopment in Europe and globally, will only increase the importance of Nordic-
Baltic cooperation. 

Today, we stand together as partners in Europe, and the ties between the Baltic Assembly and the 
Nordic Council have never been stronger. 

Dear Baltic friends. The world admired you on 23 August 1989. And we still admire you today! 

Thank you." 

 


