
     

Mengandi myndugleiki og 

óhlýðni 
Femínískur baráttukvenleiki hróflar við 

áru kynjajafnréttis 

 

 

Gyða Margrét Pétursdóttir 

 
Stjórnmálafræðideild 

 

Ritstjóri  

 

 
Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2012 

 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

 

Silja Bára Ómarsdóttir 



1 
 

Mengandi myndugleiki og óhlýðni 

Femínískur baráttukvenleiki hróflar við áru 
kynjajafnréttis 

Gyða Margrét Pétursdóttir 

Umræða um femínisma og femínísk barátta vekur upp sterkar tilfinningar í hugum 

margra. Höfundur upplifði það fyrst fyrir tæplega tíu árum síðan og setur hér 

persónulega, kvennapólitíska reynslu sína í fræðilegt samhengi. Í greininni er fjallað um 

styðjandi og mengandi kvenleika, og áru kynjajafnréttis1. Til að skoða þessi hugtök 

verður greint frá stofnun Femínistafélags Íslands og ávarpinu, „Draumi Gyðu“, sem 

haldið var af því tilefni. Þá er umræða sem skapaðist í netheimum í kjölfarið þema- og 

orðræðugreind. Ára kynjajafnréttis lýsir félagslegu ferli eða fyrirbæri þar sem karlar og 

konur sannfæra sjálf sig um að jafnrétti ríki þrátt fyrir að raunin sé önnur. Ára 

kynjajafnréttis er hugtak sem inniber margvíslegar birtingarmyndir misræmisins á milli 

þess sem er, eða gjörða, og þess sem er félagslega viðurkennt eða ákjósanlegt. Ára 

kynjajafnréttis snýst því um hvernig konur og karlar vilja trúa því að jafnrétti sé í raun 

þrátt fyrir að raunin sé önnur (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). Ára kynjajafnréttis 

sækir hluta lögmætis síns í orðræðuna um Ísland sem kjörlendi kynjajafnréttis 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010).  

Mengandi kvenleiki er undirskipuð andstæða styðjandi kvenleika sem er ríkjandi í 

menningunni (Schippers, 2007). Mánudaginn 6. júní 2011 safnaðist fjölmennur hópur 

herbergisþerna fyrir utan réttarsal í New York og tóku á móti Dominique Strauss-

Kahn sem sakaður var um að hafa beitt herbergisþernu kynferðislegu ofbeldi. 

Þernurnar hrópuðu: „Skammastu þín“ (shame on you; „,,Skammastu þín““, 2011). 

Kveikjan að greiningunni er þessi femíníska aðgerð, sem er hér sett í samhengi við það, 

sem lagt var til í ávarpi á undirbúningsstofnfundi Femínistafélags Íslands föstudaginn 

14. mars 2003, að horft yrði á nauðgara og þeim gert ljóst að skömmin væri þeirra en 

ekki brotaþola. Í kjölfarið sköpuðust umræður í netheimum, eitt megininntak þeirra 

var á þá leið að með ávarpinu hefði höfundur þess sett sig í hlutverk böðulsins, gert 

árás á réttarríkið og væri haldin öfgafullum skorti á raunsæi. Í greininni er leitast við að 

svara spurningunum: Með hvaða hætti stuðlar styðjandi kvenleiki að undirskipun 

kvenna? Er rými fyrir annars konar kvenleika og hvers er hann megnugur? Hvernig er 

hægt að stuðla að raunverulegu kynjajafnrétti í stað áru kynjajafnréttis?  

Mengandi myndugleikskvenleiki 

Kyn er líffræðilegt en kyngervi er félagslega mótað í daglegum gjörðum og 

samskiptum (West og Zimmerman, 1987), leitt áfram af hugmyndum okkar um 

karlmennsku og kvenleika (Kvande, 2007). Hugtakið styðjandi kvenleiki (emphasized 

femininity) er systurhugtak ráðandi karlmennsku (hegemonic masculinity) bæði koma úr 

smiðju ástralska karlafræðingsins Raywyn Connell (1987). Ráðandi karlmennska snýst 

um það að á hverjum tíma í hverju samfélagi sé ein tegund karlmennsku ráðandi í 

                                                           

1  Greinin byggir að litlu leyti á grein höfundar „Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru 
kynjajafnréttis“ sem birtist í Íslenska þjóðfélaginu, 3, 2012. 
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stigveldi karlmennskunnar. Yfirráðin byggja á því að neðar í stigveldinu séu konur og 

undirskipaðir karlar, t.d. samkynhneigðir (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2007, 2008, 2009, 

2010). Minna hefur verið fjallað um styðjandi kvenleika (Connell, 1987) eða 

hefðbundinn kvenleika (Korobov, 2011). Connell (1987) segir að engin gerð 

kvenleikans sé ráðandi líkt og ráðandi karlmennska þar sem staða kvenna í 

samfélaginu er önnur en staða karla. Konur hafa minni völd en karlar í samfélaginu 

sama hvort horft er til félagslegra eða efnahagslegra þátta. Hlutverk kvenna er því að 

styðja við karla og ráðandi karlmennskuhugmyndir en ekki að öðlast vald yfir öðrum 

konum í krafti styðjandi kvenleika (Connell, 1987). Þessi nálgun hefur sætt gagnrýni 

Pyke og Johnson (2003) sem halda því fram að ákveðin tegund kvenleika geti verið 

ráðandi, einkum kvenleiki sem tengdur sé hvítum efri stéttar konum. Það séu því til 

ráðandi og undirokaðir kvenleikar. Connell og Messerschmidt (2005) brugðust við 

gagnrýninni og segja að hvítar konur í mið- og efri stétt njóti vissulega ákveðinna 

forréttinda fram yfir aðrar konur og undirskipaða karla en geti þrátt fyrir það ekki talist 

ráðandi hópur í samfélaginu þar sem þær séu ávallt undirskipaðar körlum sem t.d. 

tilheyri sömu stétt.  

Styðjandi kvenleiki mætir þörfum og löngunum karla. Styðjandi kvenleiki og 

ráðandi karlmennska eiga í gagnvirku sambandi. Styðjandi kvenleiki viðheldur 

athöfnum og gjörðum sem styrkja í sessi og stofnanabinda yfirráð karla yfir konum. 

Hlýðni (compliance) er miðlæg styðjandi kvenleika, konur hlýða og hlýðninni er 

viðhaldið í fjölmiðlum og ýmiss konar markaðsstarfi. Hlýðnin mótar persónuleg tengsl 

karla og kvenna. Miðlægt í viðhaldi styðjandi kvenleika er að koma í veg fyrir að aðrar 

tegundir kvenleika hljóti hljómgrunn í menningunni (Connell, 1987).  

Bandaríski félagsfræðingurinn Mimi Schippers (2007) telur að styðjandi kvenleiki sé 

ríkjandi í samfélaginu og í stað þess að tala um aðra kvenleika sem undirokaða hinum 

styðjandi kvenleika leggur hún til hugtakið mengandi kvenleiki (pariah femininity)2 til að 

lýsa annars konar kvenleika, kvenleika sem álitin er menga samband kvenleika og 

karlmennsku sem byggir á undirskipun hins kvenlæga. Mengandi kvenleiki eru sú 

tegund kvenleika sem sýnir myndugleika (authority), tekur málin í sínar hendur og er 

óhlýðinn, þ.e. andstæða hins styðjandi kvenleika. Andstæðan, mengandi kvenleiki, er 

nauðsynleg til að skilgreina æskilegan kvenleika og átök eru á milli styðjandi kvenleika 

og mengandi kvenleika. Kvenleikarnir tengjast áru kynjajafnréttis (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2009) þar sem hinn styðjandi viðheldur áru kynjajafnréttis á meðan 

mengandi kvenleiki er hugsanlega afl í átt að kynjajafnrétti í raun.  

Gögn og aðferðir 

Gagnaöflunin fólst í því að slá inn í Google leitarvélina innan gæsalappa orðunum 

Draumur Gyðu í öllum eintölu beygingarmyndum þess. Sú leit skilaði frá einni til 443 

niðurstaðna sem sumar vísuðu áfram á aðra hlekki um málið. Margar niðurstöðurnar 

vísuðu á vefsvæði sem ekki innihalda þann texta sem að leitarvélin vísar í, 

vefsvæðunum er ekki lengur viðhaldið eða þeim hefur verið lokað. Enn aðrar vísuðu í 

spjallþræði vefsvæða þar sem einstaklingar skrifa nokkurra orða færslur nafnlaust. 

Tekin var ákvörðun um að greina nánast eingöngu skrif sem birt eru undir fullu nafni 

þess sem skrifar. Þau skrif mynda að mati höfundar samfellda hugsun og 

röksemdafærslu og eru því heppileg til greiningar. Sú afmörkun skilaði átta skrifum sex 

einstaklinga, fimm karla og einnar konu. Að auki voru skrif þriggja einstaklinga sem 

ekki rituðu undir fullu nafni (tvö karlkyns fornöfn) eða gervinafni (einn) greind þar 

sem skrifin juku blæbrigði greiningarinnar. Í niðurstöðuhluta er ekki greint frá kyni 

                                                           
2  Erla Hulda Halldórsdóttir (2011) sagnfræðingur hefur þýtt hugtak Schippers sem úrhraks-

kvenleiki eða ómynd (bls. 189, sjá heimildir). 
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netverja (karl/kona) þar sem það bætir engu við greininguna. Færslurnar voru frá 

tæplega 60 orðum til u.þ.b. 1.000 orða, meðalorðafjöldi 605 orð og samtals voru 

færslurnar 6.658 orð. Þær eru skrifaðar á rúmlega mánaðartímabili, frá 2. apríl til 5. maí 

(að einni undanskilinni sem skrifuð er einu og hálfu ári síðar). Skrifin voru lesin og 

leitað að sameiginlegum þemum og þau síðan orðræðugreind í anda Foucault sem 

byggir m.a. á því að kortleggja ríkjandi orðræðu, þess sem ekki er getið og tengja við 

stærra samfélagslegt samhengi (Carabine, 2001). Skrifin eiga það sameiginlegt að 

gagnrýna Draum Gyðu, það ber ekki að skiljast sem svo að draumurinn hafi eingöngu 

hlotið neikvæða umfjöllun. Dæmi eru um að honum hafi verið fagnað, sérstaklega á 

póstlista femínista (skoðanir þar voru þó mjög skiptar), á spjallþráðum og í skrifum 

netverja3. Afmörkun þessarar rannsóknar felst í því að greina skrif sem varpa ljósi á 

mengandi kvenleika og birtingarmyndir hans og þar af leiðandi er einblínt á 

gagnrýniraddir.  

Þrátt fyrir að skrif nafngreindra aðila séu valin til greiningar var tekin ákvörðun um 

að birta ekki nöfn viðkomandi í greininni. Í heimildaskrá eru gögnin skráð undir 

fyrirsögn greinanna/færslanna. Þetta er gert í þeim tilgangi að halda til hlés persónu 

viðkomandi þar sem markmiðið er að kortleggja ákveðin samfélagslega mótuð 

hugmyndakerfi í anda Foucaultískrar orðræðugreiningar (Carabine, 2001) en ekki 

skoðanir nafngreindra einstaklinga sem nú níu árum seinna eru e.t.v. annarrar 

skoðunar.  

Það er auðvitað álitamál hvort heppilegt sé að rannsaka atburð sem rannsakandi á 

beinan þátt í. Gallarnir eru þeir að hætt er við að rannsakandinn sé hlutdrægur og 

niðurstöðurnar litist um of af eigin hagsmunagæslu. Á móti kemur að sem beinn 

þátttakandi er ég vel í stakk búin að greina frá því sem vakti fyrir Gyðu þegar hún 

skrifaði Draum Gyðu og hef því frá fyrstu hendi ástæður mínar og upplifun. Þó ber að 

geta þess að minnið getur verið brigðult og e.t.v. hefði verið heppilegra að gera 

greininguna nokkrum árum fyrr. Aðgangur að efni á vef hefði þá að öllum líkindum 

verið meiri. Kosturinn við að vinna greininguna núna, að níu árum liðnum, er sá að nú 

hefur að mestu fennt yfir erfiðustu upplifanirnar og ég tel mig betur í stakk búna núna 

en áður að líta á málin óhlutdrægt. En til þess að auka réttmæti niðurstaðnanna voru 

fengnir tveir rannsakendur með mikla reynslu í greiningu eigindlegra gagna sem fóru 

yfir greiningu höfundar og var það samdóma mat þeirra að greiningin væri grunduð í 

gögnunum og í samræmi við áherslur sem þar birtast.  

Það hafði lengi blundað í mér að gera viðbrögðum netverja við Draumi Gyðu skil 

og leit ég á það sem mikilvægan þátt í skráningu sögu kvennabaráttu á Íslandi. Skortur 

á sameiginlegri sögu kemur í veg fyrir sameiginlegt minni sem er allri baráttu 

nauðsynlegt (Offen, 2000) og þetta er skref í að skapa slíkt minni. Mjög er í fersku 

minni þær umræður sem sköpuðust um myndaalbúm Hildar Lilliendahl Viggósdóttur, 

Karlar sem hata konur veturinn 2012 (sjá t.d. umfjöllun í Kastljósþætti RÚV, „Karlar 

sem hata konur?“, 2012). Áhugavert væri að rannsaka viðbrögð við myndaalbúmi 

Hildar og bera saman við viðbrögðin við Draumi Gyðu, sú rannsókn verður vonandi 

gerð sem fyrst. Rannsóknin er einnig hluti af femínískri sjálfsmeðferð sem bell hooks 

(1995) fjallar um. Femínísk sjálfsmeðferð byggir á því að gangast við eigin reynslu og 

miðla henni.  
  

                                                           
3  Salvör Gissurardóttir (Mávahlátur, klifur Uglu og draumur Gyðu, 2008, 7. apríl. Sótt 30. júní 2011 

af: http://salvor.blog.is/blog/salvor/entry/498378/) hélt uppi vörnum fyrir Draum Gyðu í 
netheimum. 
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Femínískur baráttukvenleiki 

Árið 2003 var Femínistafélag Íslands (FÍ) stofnað. Haldinn var 

undirbúningsstofnfundur 14. mars í Miðbæjarskólanum í Reykjavík. Á fundinum flutti 

ég ávarp sem byggði á umræðum sem átt höfðu sér stað á póstlista femínista, en hann 

var stofnaður í febrúar það ár. Í ávarpinu, sem seinna gekk undir heitinu Draumur 

Gyðu, fjallaði ég um þau málefni sem mest virtust brenna á þeim sem sendu innlegg á 

póstlistann: Launamunur kynjanna, nauðganir og viðbragðaleysi löggæslu- og 

dómsyfirvalda, kynferðisleg áreitni og þáttur Icelandair í kynningu á íslenskum konum 

sem lauslátum, og klámvæðing fjölmiðla (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2003). 

Femínistafélag Íslands var síðan formlega stofnað 1. apríl sama ár. Í apríl og maí fór 

að bera á andúð í garð félagsins og femínista, í netheimum sérstaklega. Ávarp mitt frá 

undirbúningsstofnfundinum, Draumur Gyðu (birtur á vef FÍ) varð að sérstöku 

bitbeini og mesta athygli vakti sá hluti ávarpsins sem fjallaði um nauðganir og 

viðbrögð femínista við þeim:  

Mig dreymdi Veru. Veru var boðið út að borða og í leikhús af Kunningja sínum. 
Kunningi bauð Veru síðan í kaffi heim til sín þar sem hann nauðgaði Veru. Vera 
fór upp á bráðamóttöku í leigubíl, öll rifin og tætt. Þar hringdi hún í 
Ofbeldisvarnarhóp FEMÍNISTAFÉLAGSINS. Þau fóru saman heim til 
Kunningja og límdu miða á bílrúðurnar á bíl Kunningjans. Á miðunum stóð: 
„SVONA GERIR MAÐUR EKKI“. Kunningi átti í mestu vandræðum með að 
ná miðunum af; þurfti að þola illt auga nágrannanna; á meðan hann skrapaði og 
skrapaði. Kunningi þurfti einnig að útskýra seinkun sína í vinnuna. Þau biðu líka 
nokkur úr Ofbeldisvarnarhópi FEMÍNISTAFÉLAGSINS fyrir utan 
vinnustaðinn eftir að vinnutíma lauk. Kunningi komst ekki hjá því að sjá þau. 
Þau sögðu ekkert, horfðu bara á hann og hann vissi að þau vissu. 
FEMÍNISTARNIR voru viss um að skömmin og niðurlægingin hefði fundið 
sinn heimastað. Vera sat eftir með reiðina sem hún nýtti sér á uppbyggilegan 
hátt. Vera gekk til liðs við Ofbeldisvarnarhóp FEMÍNISTAFÉLAGSINS. 
(Gyða Margrét Pétursdóttir, 2003). 

Viðbrögð netverja má flokka í fjögur þemu: Frá fórnarlambi til böðuls, árás á 

réttarríkið, öfgar og skortur á raunsæi, og leiðir sem vænlegri eru til árangurs. Netverji 

skrifar pistil á vefsvæði þann 1. maí 2003, þar segir: „Þegar fórnarlömb barnaníðinga 

vaxa úr grasi verða þau gjarnan sjálf að barnaníðingum.“ Höfundur nefnir einnig í því 

sambandi „níðingsverk Ísraelsmanna“ og bætir við: „Nýjasta dæmið sem við höfum 

hér á landi um þessar sorglegu hvatir er því miður að finna í hinu nýstofnaða Félagi 

íslenskra feminista [svo].“ Í framhaldinu er síðan fjallað um Draum Gyðu („Í skjóli 

feminisma I“, 2003). Annar netverji ritar í bloggfærslu:  

Það læðist að manni sá grunur að þessir draumar séu afleiðingar einhvers konar 
martraða... [þ]essi ótrúlega heift, þetta máttleysi sem birtist í þessum draumi 
hryggir mann... það læðist sá grunur að manni að sú sem á sér þennan draum hafi 
áður kynnst martröð („Fas femínista“, 2003, leturbreyting netverja). 

Í skrifum netverja er ýjað að og haldið fram að ég hafi verið beitt kynferðislegu 

ofbeldi („martröð“) og það stjórni síðan gjörðum mínum og leiði til ofbeldisfullrar 

hegðunar. Hafa verður í huga að ég hef ekki framkvæmt neina af Draumum Gyðu. 

Samkvæmt rannsóknum eru konur sem beittar eru kynferðisofbeldi ekki líklegar að 

beita annan aðila kynferðislegu ofbeldi, þ.e. hugmyndin um þolendur sem verða að 

gerendum er ekki studd rannsóknum í tilviki kvenna og á aðeins við um lítinn hluta 

karla (Glasser o.fl., 2001). Netverjarnir gera ekki ráð fyrir að hægt sé að beita sér fyrir 

málstað, í þessu tilviki kynfrelsi kvenna, án þess að hafa beina reynslu af málstaðnum. 

Í því sambandi bendi ég á að ég styð Amnesty International en hef þó ekki verið 
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samviskufangi. Með skrifum sínum leitast netverjarnir við að smætta baráttuna fyrir 

kynfrelsi kvenna niður í martröð einnar konu – vandamálið er ég og einhver sú reynsla 

sem ég hef hugsanlega orðið fyrir en ekki reynsla milljóna kvenna út um allan heim 

sem sætt hafa kynferðislegu ofbeldi (Berglind Guðmundsdóttir, 2011). Skrif 

netverjanna eru einnig til þess fallin að brjóta enn frekar á brotaþolum (second 

victimization). Ýjað er að því að þau sem beitt hafi verið ofbeldi séu ómarktæk þegar 

kemur að baráttu gegn ofbeldi og ekki fær um að berjast gegn því þar sem þeirra eigin 

reynsla villi þeim sýn í stað þess að veita innsýn inn í heim ofbeldis og ofbeldismanna.  

Í ávarpinu þykir felast árás á réttarríkið: „Burt séð frá algjörri vanvirðingu... við þá 

meginreglu vestrænnar siðmenningar um að menn skuli vera saklausir uns sekt þeirra 

er sönnuð þá þessi boðskapur mjög hættulegur“ („Í skjóli feminisma I“, 2003). Eins er 

talið að orð mínu munu: 

[D]æma sig sjálf. Rétt einsog orð þeirra sem vilja skera undan nauðgurum eða 
grilla morðingja með hækkandi sól í rafmangsstólum. Raunar eiga síðarnefndu 
hóparnir það sameiginlegt, ólíkt "draumi Gyðu", að a.m.k. hluta þeirra virðir 
sönnunarbirgðina [svo], sem virðist alveg ansi gengisfelld í drauminum („Fas 
femínista“, 2003, leturbreyting netverja). 

Hugmyndir um skort á sönnunum og „mannorðsmorð“ („Ýmissa hluta vegna“, 

2003) er að finna víðar. Rúmlega ári síðar, 20. desember 2004 er enn vísað í Draum 

Gyðu og þá í sambandi við upplognar sakir í nauðgunarmálum byggðar á „ferskum 

orðrómi eða nýjustu kjaftasögunum“ og bætt er við: „Í draumnum dugar eitt símtal til 

að "ofbeldisvarnarhópurinn" fari af stað og eyðileggi mannorð þess sem sakaður var 

um nauðgun.“ („Upplognar nauðganir“, 2004).  

Þriðja þemað, öfgar og skortur á raunsæi, er að finna í einhverri mynd í skrifum 

þeirra sem láta sig Draum Gyðu varða. Netverji ritar „að mínu mati [er] enginn 

femínisti marktækur ef hann/hún er í leit að umframréttindum“ („Úttekt á 

femínistum“, 2003), hann bætir við: 

Auðvitað er til fólk sem er róttækt og sættir sig ekki við neitt misrétti og heimtar 
breytingar hið snarasta. Þetta sjónarmið er til og er mjög marktækt. Hins vegar 
verðum við að átta okkur á því að það er einfaldlega ekki mjög raunsætt („Úttekt 
á femínistum“, 2003). 

Netverji („Kynlífslaus framhaldsstofnfundur“, 2003) talar um „sameinandi 

raunsæi“ í stað heiftar sem hann taldi einkenna Draum Gyðu og annar netverji skrifar: 

Í félaginu er fullt af fólki sem var verulega óánægt með stofnfundarávarp Gyðu 
Pétursdóttur og þá ímynd sem félagið hefur skyndilega fengið á sig fyrir öfgar og 
hvatningu til lögbrota. Fólk sem er óánægt með að öfgafólk fái að vaða uppi 
innan félagsins og eyðileggja góðan málstað („Í skjóli femínisma II“,2003). 

Þessu tengt eru aðferðir sem netverjar telja vænlegri til árangurs, fjórða þemað. 

Margir segjast styðja femínisma bara ekki þann sem boðaður er af Gyðu. Netverji ritar: 

Raunverulegur boðskapur feminismans er frábær. Hann er réttmæt og sjálfsögð 
réttindabarátta eins af fjölmörgum hópum í þjóðfélaginu til að ná fullkomnu 
jafnrétti að lögum gagnvart öllum öðrum hópum. Hreinni málstað finnur maður 
varla! („Í skjóli femínisma I“, 2003).  

Netverjinn telur að barátta fyrir lagalegum réttindum sé því hrein og réttmæt og að 

eina misréttið sem fyrirfinnist sé af lagalegum toga. Stórir áfangar er varða lagalegan 

rétt kvenna hafa náðst á síðustu einni og hálfri öld og löngu orðið ljóst að skortur á 
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lagalegum réttindum er aðeins ein birtingarmynd misréttis. Í fyrstu bylgju femínismans 

var barist fyrir lagalegu jafnrétti, í kjölfarið fylgdu sértækar aðgerðir og síðast 

samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2007). Þrátt fyrir 

það hefur fullkomnu eða raunverulegu jafnrétti milli karla og kvenna ekki verið náð 

sem birtist m.a. í launamun kynjanna sem er hvað mestur á Íslandi samanborið við hin 

Norðurlöndin (Lilja Mósesdóttir o.fl., 2006) og kynbundnu ofbeldi. Nýleg íslensk 

könnun sýnir að ein af hverjum fjórum konum á aldrinum 18-80 hefur verið beitt 

kynferðiofbeldi eftir 16 ára aldur og af þeim hafði 13% verið nauðgað eða tilraun gerð 

til að nauðga þeim (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Annar netverji 

(„Fas femínista“, 2003) segist vorkenna konum sem ekki geti unnið úr tilfinningum 

sínum á uppbyggilegri hátt og í pistli hans er hlekkur inn á vef á bækling Bandarísku 

sálfræðisamtakanna (APA) sem auka á skilning á reiði og kennir reiðistjórnun. Úr 

skrifum netverjanna má því lesa að eina lögmæta baráttan sé baráttan fyrir lagalegum 

réttindum og þá baráttu eigi að heyja reiðilaust. Samantekið eru skilaboðin til Gyðu 

þau að hún eigi ekki að láta hugsanlegan fortíðarvanda blinda sig, réttarríkið sé 

undirstaðan, öfgar af hinu illa og þar með talin reiði.  

Draumur Gyðu þótti einnig ýta undir kynþáttahyggju, í ávarpinu kom fram 

gagnrýni á markaðstarf Icelandair sem átti sinn þátt í því að ýta undir hugmyndir um 

íslenskar konur sem kynferðisleg viðföng erlendra ferðamanna og Ísland sem 

áfangastað kynlífstúrista (sex-tourism; Alessio og Jóhannsdóttir, 2011). Á póstlista 

Femínistafélagsins hafði mikið verið skrifað um herferðina og voru þau sem skrifuðu á 

póstlistann ósátt við þá mynd sem birt var af konum. Í anda þeirrar gagnrýni skrifaði 

ég:  

Mig dreymdi Freyju. Freyja settist inn á bar og pantaði sér drykk. Við hlið Freyju 
settist Ferðamaður. Ferðamaður spyr Freyju hvort Ísland hafi ekki átt fyrsta 
lýðræðiskjörna kvenkyns forseta í heiminum. Freyja játar því með stolti í 
röddinni. Ferðamaður spyr hvort Freyja sé ekki til í tuskið. Freyja biður 
Ferðamann að láta sig í friði. Ferðamaður lætur sér ekki segjast, heldur áfram að 
áreita Freyju kynferðislega. Enda uppfullur af hugmyndum um meint lauslæti 
íslenskra kvenna. Hvaðan ætli Ferðamaður hafi þær hugmyndir? Freyja stendur á 
fætur, kemur auga á félaga sinn í FEMÍNISTAFÉLAGINU. FEMÍNISTINN er 
með fljótandi sápu í fórum sínum. Þær hella sápu í bjór Ferðamanns. Segja 
honum að drekka; Ferðamanni veiti ekki af að þvo á sér sorakjaftinn. Freyja 
veltir fyrir sér hvort Ferðamaður hafi hugsað sér útglennta Freyju sem hugsaði 
um fyrrverandi forseta og fósturjörðina á meðan Ferðamaður fengi loforð 
Flugfélagsins uppfyllt (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2003).  

Netverji skrifar á bloggsvæði sitt „ófyrirgefanlegt“ („Rasismi Gyðu“, 2003) og vísar 

í kynþáttahyggjuna sem hann telur einkenna þennan hluta ávarpsins, hann bætir við:  

En getur verið að ferðamannsgreyið hafi bara verið graður og máski pínulítið 
uppáþrengjandi og fundist Freyja sæt? Kannski þykir þessi aðferð ekki fín en 
hvað eigum við þá að gera? Fara aftur í gamla kerfið þar sem biðillinn sendir 
kurteislegt bréf til pabbans þar sem hann biður um hönd dótturinnar? Já, það 
var einmitt gullöld femínismans! En hinsvegar grunar mig að viðbrögðin hefðu 
verið öðruvísi ef viðreynandi hefði verið innfæddur („Rasismi Gyðu“, 2003).  

Það virðist hafa farið fram hjá netverjanum að í ávarpinu er sérstaklega tekið fram að 

Freyja biður Ferðamann að láta sig í friði. Fleiri sjá kynþáttahyggju í ávarpinu, annar 

netverji skrifar á spjallsvæði Salvarar Gissurardóttur, eins af stofnfélögum FÍ, um 

málið. Hann segir: 

Prufið að skipta út orðinu femínisti fyrir þjóðernissinni og VERU [Freyju] fyrir 
hvíta manninn. Sjáið hverskonar boðskapur þetta er, einn þjóðernissinni situr 
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núna inni í fangelsi fyrir sín orð í DV. Gyða gengur ennþá laus! Þó er hún 
höfundu [svo] þessarar ræðu sem finna má á vef feministans. Undarlegt félag 
sem hýsir þennan boðskap? („Vegna ávarps Gyðu“, athugasemd á spjallsvæðinu 
Metamorphoses, 3. maí 2003).  

Í fleiri pistlum er fjallað um þjóðernissinna en þá til að sýna fram á að FÍ sé 

„komið í sömu spor og Félag íslenskra þjóðernissinna“ („Í skjóli femínisma II“, 2003). 

Draumi Gyðu var tekið bókstaflega og afgreiddur sem öfgafull aðför að réttarríkinu, 

sem beindust gegn saklausum körlum – þeim sem ekki hafa nauðgað og útlenskum 

körlum. Í einni færslu sem ekki er lengur viðhaldið var mér hótað nauðgun. Ekki man 

ég lengur nákvæmt orðalag færslunnar (sem betur fer) en hún var á þá leið að réttast 

væri að nauðga þessari Gyðu sem héldi fram þessum málflutningi. Það virðist fremur 

algengt að femínístum sé hótað nauðgun. Salvör Gissurardóttir (athugasemd á 

spjallsvæðinu Metamorphoses, 6. maí 2003) hefur fjallað um það á vefsvæði sínu og 

Sóley Tómasdóttir í blaðaviðtali (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2010) og í samtölum 

við aðra femínista hef ég komist að því að fleiri hafa sömu reynslu. Félögum mínum í 

FÍ sem leitað hafa til lögreglu er sagt að sjaldan leiði slíkar hótanir til aðgerða – það er 

álíka mikil huggun í því eins og þegar 100% óvelkomin þungun er staðreynd þrátt fyrir 

notkun á 99% öruggri getnaðarvörn.  

Samantekt og lokaorð 

Samandregið má segja að innihald ávarpsins og viðbrögð við því rími við hugtakið 

mengandi kvenleiki. Með skrifunum gerðist Gyða holdgervingur kvenleika sem 

mengar samband kvenleika og karlmennsku sem byggir á undirskipun hins kvenlæga. 

Ég tók málin í eigin hendur, munnlega, var „öfgafull“ sem verður að teljast til einnar 

tegundar óhlýðni og sýndi því ákveðinn myndugleik.  

Mengandi kvenleiki spillir sambandi ráðandi karlmennsku og styðjandi kvenleika 

og er litinn hornauga. Með því að tala opinskátt um nauðganir, kynferðislega áreitni og 

getuleysi samfélagsins í málaflokkunum mengaði ég þetta samband. Styðjandi kvenleiki 

er fjarvistarsönnun þess skelfilega í lífi á kvenna á meðan mengandi kvenleiki sýnir 

myndugleik og hefur hátt. Ef valin er sú leið að þegja þá er styðjandi kvenleika beitt og 

feðraveldinu viðhaldið. Þögnin er því áhrifarík leið til að dvelja innan áru 

kynjajafnréttis í stað þess að láta í sér heyra og berjast þannig fyrir jafnrétti í raun.  
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