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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð sem er BA-verkefni í stjórnmálafræði og kynjafræði fjalla ég um 

Kvennalistann á Húsavík sem var stofnaður fyrir Alþingiskosningarnar 1983 og starfaði til 

ársins 1999. Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 1986 fóru konurnar í samstarf við 

Alþýðubandalag og óháða og buðu fram lista með þeim. Framboðið skilaði þeim einum 

bæjarfulltrúa, einum varabæjarfulltrúa og fulltrúum í hinar ýmsu nefndir bæjarins.  

Konurnar voru mjög virkar þann tíma sem listinn starfaði og bæjarfulltrúanum héldu 

þær í þrjú kjörtímabil. Þær hittust reglulega til að ræða málin og styðja hverja aðra í því sem 

þær voru að gera, hvort sem það var í bæjarstjórn eða innan nefnda og opnuðu 

kosningaskrifstofu fyrir sveitarstjórnar- og Alþingiskosningar. 

Rannsóknin byggir á viðtölum sem ég tók við fimm þessara kvenna og í ritgerðinni 

skoða ég hvaða erindi þær telja sig hafa átt í pólitík, hverju þær vildu koma til leiðar og hvað 

þær telja sig hafa skilið eftir sig. Ég skoða líka hvort að það að þær voru fulltrúar sérstaks 

kvennalista hafi haft áhrif á á upplifun þeirra af stjórnmálastarfinu. Niðurstaðan er sú að 

konurnar telja framboð sitt sem Kvennalistakvenna hafa skilað heilmiklu en eru þess líka 

fullvissar að samstarfið sem þær áttu við aðra hafi verið þeim mikilvægt til árangurs. 
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Formáli 

 

Kvennalistinn á Húsavík er mér mjög hugfólginn, þar sem mamma mín var ein þeirra kvenna 

sem stóðu að honum og ég eyddi löngum stundum sem barn á kosningaskrifstofum listans og 

annars staðar í hópi þessara kvenna.  Óháð því finnst mér þetta áhugavert efni, en ekkert hefur 

verið fjallað um starf þeirra sem þó var mjög merkilegt. Ég man vel eftir framboðinu fyrir 

Alþingiskosningarnar 1983. Þá dvaldi ég sex ára gömul löngum stundum ásamt bestu vinkonu 

minni á kosningaskrifstofu Kvennalistans á Húsavík. Þar var gaman að vera. Þar var alltaf stór 

hópur kvenna sem talaði mikið, hló mikið, prjónaði og föndraði, hellti upp á kaffi og bauð 

upp á alls konar heimabakstur. Við vinkonurnar dunduðum okkur við að lita, hlusta á þær og 

troða okkur út af kræsingunum. Það var líka eitthvað í loftinu sem ég skynjaði en skildi 

kannski ekki til fulls þá. Það var spenna, eftirvænting, eining og bjartsýni. Gleði yfir þessari 

samstöðu kvenna og trú á að hún myndi skila einhverju sem skipti máli. Ég held að þessar 

stundir ásamt svo mörgu öðru sem merkilegar konur hafa gert, hafi mótað mig sem persónu. 

Ég man líka eftir því að hafa skroppið yfir á kosningaskrifstofu Alþýðubandalagins þar sem 

pabbi var yfirleitt og fundist hálf skrýtið að sjá þar einhverjar konur, fundist það hálfgerð svik 

við kvenþjóðina, að vera þar en ekki á Kvennalistaskrifstofunni. Enda stóð ekki á svari þegar 

ein þeirra spurði mig hvort ég styddi ekki Alþýðubandalagið. „Nei, ég kýs ekki eitthvert 

karlaframboð!“ sagði ég óvenju hátt og ákveðið miðað við stærð og vakti það mikla kátínu 

viðstaddra. 

 Þess vegna fannst mér líka virkilega gaman að taka viðtöl við þessar konur. Hlusta 

sem fullorðin kona á þær segja frá því hvað var að brjótast um í þeim sem ungum konum 

þegar þær ákváðu að fara þessa leið. Þó að ég muni vel eftir þeim úr Kvennalistastarfinu og 

sumar þeirra hafi síðan verið tíðir gestir á heimili foreldra minna, hef ég aldrei áður rætt þessi 

mál við þær. Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég hlustaði á þær tala um hvernig þeim hefði verið 

innanbrjósts, hvað hefði gert þær svo brjálaðar að þær fundu sig knúnar til að leggja sitt af 

mörkum til að breyta samfélaginu og hvað hefði vakið með þeim svo mikla bjartsýni að þær 

töldu að það væri raunhæfur möguleiki. Ég sá þær í alveg nýju ljósi og þær fylltu mig 

innblæstri. Rétt eins og þegar ein þeirra sagði að Kvennafrídagurinn 1975 hefði styrkt þær í 

þeirri trú að konur gætu komið ýmsu til leiðar, styrkir þetta framtak nokkurra kvenna í litlum 

bæ úti á landi árið 1983 mig í þeirri trú að konur geti allt sem þær vilja. 

Ég vil því þakka þessum konum sérstaklega. Bæði fyrir það og að hafa sagt mér sögu 

sína. Ég vil auk þess þakka mömmu minni Valgerði Gunnarsdóttur sérstaklega fyrir að hafa 
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alið mig vel upp og fyrir að hafa verið fyrirmynd mín í lífinu. Dóttir mín Valva Nótt 

Ómarsdóttir fær einnig þakkir því tilkoma hennar gerði það að verkum að mér finnst ef 

eitthvað er enn mikilvægara að konur gefi ekkert eftir í baráttunni fyrir fullu jafnrétti. Ég vil 

líka þakka karlmönnunum í lífi mínu. Pabba mínum Örlygi Hnefli Jónssyni fyrir að hafa stutt 

mömmu mína í öllu sem hún hefur tekið sér fyrir hendur og bæði sýnt mér í verki og sagt mér 

hvað það er mikilvægt fyrir karla að eiga maka sem standa þeim jafnfætis á öllum sviðum. 

Eiginmanni mínum Ómari Erni Haukssyni vil ég þakka fyrir að deila þessari skoðun með 

pabba og að hafa endalaust getað rætt efni þessarar ritgerðar við mig og gefið mér góðar 

ábendingar. Sonum mínum, Garpi Hnefli Emilíusyni og Úlfi Hnefli Ómarssyni vil ég þakka 

fyrir allar þær stundir sem þeir hafa gefið eftir til þess að ég gæti unnið þetta verkefni og að 

vera efni í frábæra eiginmenn. Bræðrum mínum Örlygi Hnefli Örlygsyni og Gunnari Hnefli 

Örlygssyni þakka ég fyrir að hafa oftar en einu sinni látið sig hafa það að sitja undir löngum 

ræðuhöldum mínum um mikilvægi femínískrar baráttu. Ég vil þakka Þorgerði Einarsdóttur 

fyrir að hafa sem kennari opnað fyrir mér heim femínískra fræða þegar hún kenndi mér fyrsta 

námskeiðið sem ég sat í kynjafræði og að vera afburða leiðbeinandi. Þorgerður benti mér líka 

á MPA-ritgerð Bergljótar Þrastardóttur „Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd“ 

Viðhorf og reynsla kvenna í pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu sem hafði mikil áhrif á 

mig við þessa rannsókn og staðfesti margt af því sem ég hafði verið að velta fyrir mér í 

vinnuferlinu. En einnig veittu BA-ritgerðir mæðgnanna Herdísar Helgadóttur, ,,Vaknaðu 

kona!“ Barátta rauðsokkanna frá þeirra eigin sjónarhóli og Auðar Styrkársdóttur, 

Kvennaframboðin 1908-1926 mér mikinn innblástur. Svanur Kristjánsson fær líka þakkir fyrir 

allt sem hann kenndi mér í þeim tímum sem ég sat hjá honum í stjórnmálafræðinni. Mér 

fannst ég á einhvern hátt verða betri manneskja eftir að hafa meðtekið það sem hann hafði 

fram að færa. Svanur benti mér líka á bækur sem hafa komið að miklu gagni við 

heimildaöflun. Að lokum vil ég þakka Þórunni Ástrósu Sigurðardóttur bestu vinkonu 

mömmu, sem yfirgaf þennan heim of snemma, fyrir allt sem hún gerði fyrir mig og mína og 

fyrir að hafa verið einstök manneskja. Rósa var ein af þeim konum sem stóðu að 

Kvennalistanum á Húsavík og ég hefði svo viljað hafa hana í hópi viðmælenda minna. 
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1. Inngangur 

 

Íslenskar konur eiga sér merkilega stjórnmálasögu. Ekki einungis varð Vigdís Finnbogadóttir 

fyrsti lýðræðislega kjörni kvenforsetinn í heiminum árið 1980, heldur sýndu íslenskar konur 

slíka samstöðu þegar þær fengu fyrst almennan kosningarétt og kjörgengi, í 

bæjarstjórnarkosningunum í Reykjavík árið 1908, að í stað þess að taka sæti neðarlega á 

listum annarra framboða ákváðu þær að bjóða fram sérstakan kvennalista (Kristín Jónsdóttir 

2007, 26 og Auður Styrkársdóttir 1994, 49-50). Kvennalistinn varð ótvíræður sigurvegari 

kosninganna og náðu fjórar konur kjöri, þar á meðal Bríet Bjarnhéðinsdóttir, en ekkert hinna 

framboðanna fékk jafn marga fulltrúa í bæjarstjórn (Auður Styrkársdóttir 1994, 49-50). Árið 

1922 þegar konur voru búnar að vera með kosningarétt og kjörgengi til Alþingis í sjö ár án 

þess að koma að fulltrúa endurtóku þær leikinn og buðu fram kvennalista og komu einni konu 

inn á þing sem var Ingibjörg H. Bjarnason (Auður Styrkársdóttir 1982, 47). 

Árið 1982 fannst mörgum íslenskum konum hlutfall kvenna í sveitarstjórnum enn 

alltof lágt enda ekki nema 6 prósent og því kominn tími til að feta í fótspor formæðranna og 

bjóða fram sérstaka kvennalista sem þær gerðu í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík og 

bæjarstjórnarkosningunum á Akureyri. En eftir þessar kosningar var hlutfallið komið upp í 12 

prósent (Kristín Jónsdóttir 2007, 115 og Þorgerður Einarsdóttir 2002, 28). Ári síðar ákváðu 

þær að fara sömu leið í Alþingiskosningunum en þá voru einungis þrír þingmenn af sextíu 

konur og höfðu aðeins tólf konur setið á þingi frá upphafi (Kristín Jónsdóttir 2007, 28). Tóku 

konur í þremur kjördæmum höndum saman um framboð Kvennalista til að ná sem bestum 

árangri. Meðal þeirra sem komu að því framboði voru nokkrar konur á Húsavík. Húsvísku 

konurnar höfðu margar lengi velt fyrir sér stöðu kvenna, bæði inni á heimilunum og úti á 

vinnumarkaðinum og fannst þær ekki eiga nógu marga málsvara í stjórnmálum. Úrslit 

þingkosninganna urðu þau að þrír fulltrúar Kvennalistans náðu kjöri og hækkaði hlutfall 

kvenna á þingi úr 5 prósentum í 15 (Þorgerður Einarsdóttir 2002, 29). Því ákváðu 

Kvennalistakonurnar á Húsavík að nýta sér styrk sinn og bjóða fram krafta sína við stjórn 

bæjarfélagsins í næstu bæjarstjórnarkosningum á eftir, árið 1986. Eftir nokkrar vangaveltur 

um það hvernig væri best að haga framboðinu varð úr að þær fóru í framboð í samstarfi við 

Alþýðubandalag og óháða.  

Boðinn var fram listi undir nafninu Alþýðubandalag, Kvennalisti og óháðir og var 

listinn kallaður G-listinn. Kvennalistakonurnar komu einum fulltrúa inn í bæjarstjórn þar sem 

Kvennalistakona skipaði annað sæti listans, en þau sem skipuðu þrjú efstu sæti hans náðu 
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kjöri. Auk þess fengu þær varabæjarfulltrúa og sat sú kona líka einhverja fundi bæjarstjórnar. 

Einnig áttu þær fulltrúa í hinum ýmsu nefndum bæjarins. Allt í einu voru þessar konur farnar 

að hafa meiri áhrif en áður á samfélagið sem þær bjuggu í. Húsvísku konurnar störfuðu saman 

allt þar til Kvennalistinn sameinaðist vinstri-flokkunum í Samfylkingunni fyrir 

Alþingiskosningarnar árið 1999. Þær buðu lista fram til bæjarstjórnar þrjú kjörtímabil í röð, 

1986, 1990 og 1994 og komu alltaf að einni konu og gegndi hún starfi forseta bæjarstjórnar í 

tvö og hálft ár af þeim tólf árum sem hún var bæjarfulltrúi. Á þessum tíma höfðu þær veruleg 

áhrif á bæjarfélagið og í þeirra tíð var til dæmis einsetnum grunnskóla komið á, stofnaður 

framhaldsskóli og hraðahindranir settar á aðalgötur bæjarins. 

  

1.1 Rannsóknarspurningar 

 

Í þessari ritgerð langar mig að rekja sögu þessa framboðs á Húsavík og skoða hvaða erindi 

þessar konur áttu í pólitík og hverju þær vildu koma til leiðar. Mig langar líka að athuga hvort 

innkoma þeirra á stjórnmálasviðið hafi skipt einhverju máli, hvort þeim finnist að þær hafi 

náð að koma til leiðar því sem þær vildu og hvort að þær telji að merki um þetta framtak 

þeirra sjáist enn. Mig langar líka að skoða áherslur Kvennalistakvennanna sem komust inn í 

bæjarstjórn Reykjavíkur í kosningunum 1908 og Kvennaframboðskvennanna sem tóku sæti í 

borgarstjórn Reykjavíkur árið 1982 með tilliti til þess hvort að eitthvað sé líkt með þeim og 

því sem brann á Kvennalistakonunum á Húsavík. Ritgerðin byggir að mestu á viðtölum við 

húsvísku konurnar. Í viðtölunum spurði ég þær meðal annars hvers vegna þær hefðu ákveðið 

að taka þátt í Kvennalistastarfinu. Hverju þær hefðu viljað koma til leiðar. Hvernig þeim hefði 

fundist viðhorfið í samfélaginu gagnvart þeim vera. Hvort þeim fyndist þær hafa skilað því 

sem þær vildu. Og hvort að þær teldu að þetta framtak hefði skipt máli til framtíðar. Ég spurði 

þær líka hvernig þær sem konur hefðu upplifað að starfa innan stjórnmálaflokks og 

stjórnsýslunnar, hvort að þær héldu að upplifun þeirra sem Kvennalistakvenna væri önnur en 

kvenna innan annarra flokka og hvort þær héldu að það að bjóða fram lista í samstarfi með 

öðrum hefði unnið með þeim eða gegn þeim.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

 

Í þessum hluta fer ég yfir þær femínísku kenningar sem ég styðst við í rannsókninni og sögu 

kvennabaráttu og kvennaframboða á íslandi. 

 

2.1 Femínísk nálgun 

 

Þar sem viðmælendur mínir eru allir konur er kyn mikilvæg breyta rannsóknarinnar. 

Rannsókn mín gengur út á að skoða hugmyndir, upplifun, áherslur, sögu, stöðu og framlag 

kvenna í íslenskum stjórnmálum. Í kynjafræðinni nær hugtakið kyn ekki aðeins yfir kyn í 

líffræðilegri eða félagslegri merkingu, heldur skoðar hún hvernig kyn hefur eitthvað að gera 

með allan okkar veruleika. Í öllum þekktum þjóðfélögum er fólk greint eftir kyni og sú 

greining hefur áhrif á stöðu þess, völd, tækifæri og hversu mikil virðing er borin fyrir því, 

skoðunum þess og upplifun. Þess vegna er nauðsynlegt að skoða samfélagið frá sjónarhorni 

kyns til þess að öðlast fullan skilning á því (Þorgerður Einarsdóttir 2004, 204). Femínísk 

nálgun felst í að rannsaka viðfangsefnið með tilliti til upplifunar kvenna, viðhorfa og stöðu 

innan heildarinnar. Og um leið að gagnrýna kynjakerfið sem viðheldur valdamismun og 

takmarkar tækifæri þess hluta mannkyns sem tók ekki þátt í að móta það. Áherslur femínískra 

rannsókna eru á konur, reynsluheim þeirra og upplifun meðal annars með tilliti til samskipta 

þeirra við karla og aðgengi þeirra að völdum (Walby 1997, 20, Rannveig Traustadóttir 2003, 

271 og Þorgerður Einarsdóttir 2004, 204). Konurnar sem eru viðfangsefni mitt í þessari 

rannsókn voru að stíga sín fyrstu skref í stjórnmálum árið 1983. Rannsóknin byggir á upplifun 

þeirra á starfi innan stjórnmálaflokks og stjórnsýslunnar á þeim tíma. 

 

2.2 Stjórnmálaþátttaka kvenna 

 

Upplifun kvenna af stjórnmálastarfi hefur löngum verið önnur en karla og forsendurnar sem 

þeim eru gefnar aðrar þar sem karllæg gildi hafa verið ráðandi á vettvangi stjórnmála 

(Þorgerður Einarsdóttir 2002, 20 og Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 

2009, 7). Konur þurftu að berjast fyrir réttindum sínum til stjórnmálaþátttöku þar sem ekki 

þótti jafn sjálfsagt að þær tækju þátt í ákvarðantökum um líf okkar allra og karlar.  Fyrir því 

voru gefnar ýmsar ástæður; að þær hefðu ekki sömu hæfileika og karlar, að þær væru betri en 
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karlar og stjórnmál myndu spilla þeim og að þær ættu að einbeita sér að því að sinna börnum 

og heimilum (Auður Styrkársdóttir 1997, 16-18). Þeir sem voru fylgjandi stjórnmálalegum 

réttindum kvenna rökstuddu líka sína afstöðu og stundum var eins og rökin fyrir því að hleypa 

konum inn á stjórnmálasviðið og að halda þeim fyrir utan það væru nánast þau sömu. Bent 

var á að þær hefðu sömu hæfileika og karlar en hefðu bara ekki fengið að þroska þá, þær væru 

vissulega betri en karlmenn en með innkomu þeirra á stjórnmálasviðið yrði það því betra og 

að þær yrðu betri mæður og eiginkonur ef að þær fengju líka að spreyta sig í stjórnmálum. 

Meðal þeirra sem héldu fram þessum rökum var Mary Wollstonecraft en hún var fyrsti 

stjórnspekingurinn sem krafðist almennra stjórnmálaréttinda og bók hennar um þetta efni A 

Vindication of the Rights of Woman kom út í Englandi árið 1792 (Auður Styrkársdóttir 1997, 

22-24). Hún hafði meðal annars mikil áhrif á John Stuart Mill en bók hans The Subjection of 

Women kom út í Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og á Nýja-Sjálandi árið 1869. Í bókinni 

rökstuddi hann meðal annars jafnrétti kynjanna með því að kúgun karla á konum hefði slæm 

áhrif á sálarlíf þeirra sjálfra og að frelsi kvenna væri nauðsynlegt til þess að karlar og og 

konur gætu lifað hamingjusömu lífi, auk þess sem það myndi bæta hag samfélagsins alls. Það 

væri ekki skynsamlegt að vannýta hæfileika helmings mannkyns. Kvenréttindakonur fengu 

byr undir báða vængi með útkomu bókarinnar en eftir ráðstefnu sem haldin var í Seneca Falls 

í Bandaríkjunum árið 1848 um réttindi kvenna höfðu kvenréttindafélög verið stofnuð um allan 

heim og hefur bók Mill stundum verið kölluð Biblía kvenréttindahreyfinga nítjándu aldar 

(Auður Styrkársdóttir 1997, 25-27). 

Á Íslandi voru rök með og á móti stjórnmálalegum réttindum kvenna mikið rædd við 

lok nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu og margt skrifað um þetta efni. Sú kona sem 

var kannski mest áberandi í baráttunni fyrir þessum réttindum var Bríet Bjarnhéðinsdóttir og 

fyrirlestur hennar, „Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna“ sem hún hélt í Báruhúsinu í 

Reykjavík árið 1887 var auglýstur sem fyrsti opinberi fyrirlestur konu á Íslandi. Tveimur 

árum áður hafði hún líka skrifað grein undir dulnefninu Æsa í Fjallkonuna og var fyrirsögnin 

„Nokkur orð um menntun og rjettindi kvenna“ (Auður Styrkársdóttir 1997, 48-50 og 

Þorgerður Einarsdóttir 200, 7). Þingeyskar konur tóku líka virkan þátt í baráttunni fyrir 

þessum réttindum og árið 1888 var það að frumkvæði þeirra að kvenfrelsismálið var tekið upp 

á Þingvallarfundi. Þær höfðu skrifað konum á Ísafirði opið bréf í Þjóðviljanum þar sem þær 

skoruðu á ísfirskar konur að þrýsta með sér á að málið yrði tekið upp á fundinum. Þetta 

sögðust þær gera vegna þess að þær töldu sig sjá á skrifum í Þjóðviljanum að konur á Ísafirði 

eins og í Þingeyjarsýslu gerðu sér grein fyrir að breytinga væri þörf (Gunnar Karlsson 1977, 
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196). Bók Mills sem kom út á íslensku árið 1900 og fékk nafnið Kúgun kvenna var líka gott 

innlegg í umræðuna (Auður Styrkársdóttir 1997, 27 og Þorgerður Einarsdóttir 2004, 207). 

Fylgendur stjórnmálalegra réttinda kvenna höfðu betur og loks kom að því að 

íslenskar konur fengu sömu stjórnmálalegu réttindi og karlar, í áföngum (Þorgerður 

Einarsdóttir 2004, 208). Með því var þó ekki öll sagan sögð því þó að þær fengju að taka þátt 

var stjónmálaumhverfið mótað af hugmyndum karlmanna og sniðið að þeirra þörfum (Duerst-

Lahti 2002 og Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2009, 7). Frá því að 

íslenskar konur fengu kosningarétt og kjörgengi á Íslandi bæði til þings og sveitarstjórna 

hefur þeim líka fjölgað hægt. Það var ekkert auðvelt fyrir þær að komast að. Konur skipuðu 

sjaldan efstu sæti lista sem þýddi að þær höfðu minni líkur á að ná kjöri. Stærstu skrefin hafa 

verið tekin þegar þær hafa tekið málin í sínar hendur og komið fram með sérstök 

kvennaframboð (Kristín Jónsdóttir 2007, 28-29, Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja 

Hjartardóttir 2009). Fyrstu konunum komu þær inn í bæjarstjórn árið 1908 þegar þær buðu 

fram sérstakan kvennalista í Reykjavík. Fyrstu konunni komu þær inn á þing árið 1922 þegar 

þær buðu fram sérstakan kvennalista (Auður Styrkársdóttir 1982). Og fjölgun kvenna í 

sveitarstjórnum og á Alþingi hefur verið mest eftir að Kvennalistinn var stofnaður fyrir 

þingkosningarnar árið 1983 í kjölfar Kvennaframboðs í sveitarstjórnarkosningunum árið áður, 

en hann var líka starfandi til ársins 1999 og hafði því mikil áhrif á landslag íslenskra 

stjórnmála (Þorgerður Einarsdóttir 2002, 29).  

Frá upphafi fundu þær konur sem komust að, að þeirra áherslur þóttu ekki eins 

merkilegar og karla. Þær háðu stöðuga baráttu fyrir réttindum sínum, barna og annarra sem 

minna máttu sín því þær voru oft einu málsvarar þessa hóps þar sem ákvarðanirnar voru 

teknar. Staða þeirra innan hefðbundinna stjórnmálaflokka var ekki sterk og baráttumál þeirra 

týndust oft þar sem körlunum sem voru í meirihluta innan flokkanna fannst önnur baráttumál 

merkilegri. Þess vegna áttu þær líka erfitt með að koma sínum málum á framfæri innan 

stjórnsýslunnar þar sem þær höfðu ekki stuðning flokksfélaga sinna (Guðmundur 

Sæmundsson 1982, 40, Þorgerður Einarsdóttir 2000, 91-92, Duerst-Lathi 2002, Dahlerup 

2006, 4-17, Kristín Jónsdóttir 2007, og Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 

2009). 

Í rannsókn Jafnréttisráðs frá árinu 1990 á viðhorfum og reynslu kvenna sem sátu í 

sveitarstjórnum á kjörtímabilinu 1986-1990 kemur fram að konurnar kvarta undan því að 

flokksfélögum þeirra finnist þau mál sem brenna á þeim ekki hafa sama vægi og önnur mál og 

veiti þeim ekki þann stuðning sem þær telja sig þufa til þess að berjast af fullum krafti fyrir 
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þessum málum innan bæjarstjórnar. Á þessum tíma var hlutfall kvenna í sveitarstjórnum 19,2 

prósent en höfundur bendir á í niðurstöðum sínum að það sé ekki nóg að fjölga konum innan 

sveitarstjórna ef starfsumhverfið er þannig að þær komi sínum baráttumálum ekki gegn 

(Stefanía Traustadóttir 1990 og Dahlerup 2006, 12). Það sama kemur fram í MBA-ritgerð 

Bergljótar Þrastardóttur frá 2012 þar sem hún talar við fjórtán konur sem starfa eða hafa 

starfað innan sveitarstjórna. Þá var hlutfall kvenna innan sveitarstjórna komið upp í tæp 40 

prósent en starfsumhverfið virtist ekki hafa breyst mikið (Bergljót Þrastardóttir 2012). Í 

báðum þessum rannsóknum kemur hins vegar fram að konurnar telja sig eiga gott samstarf 

við aðrar konur sem eru með þeim í sveitarstjórnum og nefndum og segja að þær fái frekar 

stuðning frá þeim, þó að þær séu í öðrum flokkum (Stefanía Traustadóttir 1990, 39 og 

Bergljót Þrastardóttir 2012, 46). 

 

2.3 Kvennaframboð á Íslandi 

 

Oftar en einu sinni hafa íslenskar konur séð ástæðu til þess að fara þá leið að bjóða fram 

sérstaka kvennalista en sérstök kvennaframboð hafa líka verið reynd í öðrum löndum þó það 

hafi hvergi verið í jafn miklum mæli og með sama árangri og á Íslandi (Auður Styrkársdóttir 

1994, 15 og Þorgerður Einarsdóttir 2000, 95). En hugmyndin með sérstökum 

kvennaframboðum var ekki bara að koma fleiri konum að. Með því vildu konur líka leggja 

áherslu á sérstök baráttumál og breyta umhverfi stjórnmálanna (Þorgerður Einarsdóttir 2000, 

95). Barátta þeirra kvenna sem komu fram sem fulltrúar sérstakra kvennalista fyrir því sem 

brann á þeim var kannski svolítið sérstök. Þær deildu áherslum með flokksfélögum sínum og 

höfðu frekar stuðning þeirra þar sem þeir voru allir konur. Raddir þeirra hverrar og einnar 

heyrðust því kannski betur en kvenna innan hinna hefðbundnu stjórnmálaflokka. Þær þurftu 

ekki bæði að eiga við kynjakerfið innan stjórnmálflokkanna og stjórnsýslunnar, heldur 

einungis stjórnsýslunnar þar sem þær útilokuðu það innan flokksins síns með því að stofna 

sérstakan kvennaflokk með flötu grasrótarskipulagi (Kristín Jónsdóttir 2007, 12-13).  

Konurnar sem stóðu að kvennalistunum í upphafi síðustu aldar tilheyrðu fyrstu bylgju 

kvennahreyfinga sem er talin hafa staðið frá því um 1870 og fram yfir 1920. Aðaláhersla 

kvennahreyfinga á þessum tíma var lögð á lagaleg og borgarleg réttindi, eins og kosningarétt 

og kjörgengi og rétt kvenna til atvinnu og menntunnar. Barátta þessara kvennahreyfinga er 

kennd við frjálslyndan femínisma en hann hefur verið gagnrýndur fyrir að horft sé fram hjá 

því hversu karllægt samfélagið sé (Þorgerður Einarsdóttir 2004, 204-205 og Kristín Jónsdóttir 
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2007, 14-15). Kvennaframboðskonurnar og Kvennalistakonurnar á seinni hluta aldarinnar 

tilheyrðu annarri bylgju kvennahreyfinga sem hófst í lok sjöunda áratugarins og varði fram á 

miðjan níunda áratuginn (Kristín Jónsdóttir 2007, 14-15). Á Íslandi markaði stofnun 

Rauðsokkuhreyfingarinnar árið 1970 upphaf annarrar bylgjunnar en hugmyndafræði hennar 

byggði á marxískum og sósíalískum femínisma sem gerir ráð fyrir að kúgun kvenna sé 

afleiðing af stéttakúgun og að vitund kvenna sé tengd félagslegri stöðu þeirra (Herdís 

Helgadóttir 1996, 34-36, Þorgerður Einarsdóttir 2004, 206-209 og Kristín Jónsdóttir 2007, 

16). En annarri bylgjuhreyfingunni fylgdu líka ýmsar nýjar femínískar kenningar. 

Kvennaframboðskonur og Kvennalistakonur tileinkuðu sér hugmyndafræði róttæks 

femínisma um að konum væri mismunað á grundvelli kynferðis, kúgun kvenna væri sjálfstætt 

form kúgunar. Þær lögðu til hliðar hefðbundna vinstri-hægri skilgreiningu stjórnmálanna á 

þeim forsendum að hún væri úrelt og gengi út frá forsendum karla. Í staðinn skilgreindu þær 

sig sem „þriðju víddina“ þar sem allt væri skoðað með kvenfrelsisgleraugum og lögðu áherslu 

á sérstakan reynsluheim kvenna eða kvennamenningu og konur sem sterka og sjálfstæða 

gerendur (Þorgerður Einarsdóttir 2004, 211-212 og Kristín Jónsdóttir 2007). Í grein Þórhildar 

Þorleifsdóttur, „Nýr kvennalisti“ sem birtist á pressan.is í september 2012 færir hún rök fyrir 

því hve þaulhugsuð hugmyndafræði Kvennalistans hafi reynst vel og hversu mikilvægt hafi 

verið að konur berðust á þennan hátt sjálfar fyrir réttindum sínum, því hvorki öðlist þær þau 

sjálfkrafa né taki aðrir það upp hjá sjálfum sér að berjast fyrir þeim. (Þórhildur Þorleifsdóttir 

2012) 

 

Hugmyndafræðigrundvöllurinn, sem byggði auðvitað á kvenfrelsishugmyndum,  var 

undirstaða ítarlegrar stefnuskrár, bæði þeirrar fyrstu og þeirra sem fylgdu í kjölfarið 

næstu 16 ár. Þær tóku auðvitað breytingum eftir því sem á leið, en grundvöllurinn – 

hugmyndafræðin – tók ekki miklum breytingum. Enda þaulhugsað plagg sem fjöldi 

kvenna kom að. Öllu viðteknu var kastað fyrir róða og allt hugsað upp á nýtt. Frelsi 

hugans og hugmynda sveif yfir vötnum og sköpunargleðinni gefinn laus taumur. Það 

virtist enginn endir á hvað konum datt í hug. Lausar undan oki viðtekinna hugmynda 

feðraveldisins og hefðbundinna flokka, létu þær gamminn geysa og smíðuðu í 

huganum nýtt og betra samfélag og festu á blað. Ein styrkasta stoð 

hugmyndafræðinnar var sú að unnið skyldi eftir aðferðum “concensus” – sáttar 

(Þórhildur Þorleifsdóttir 2012). 
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Stofnun Kvennaframboðsins og Kvennalistans var femínísk aðgerð í þeim skilningi að 

konurnar sem stóðu að þeim voru meðvitaðar um stöðu kvenna í ríkjandi skipulagi stjórnmála 

og gagnrýndu það. Markmiðið með stofnun þessara hreyfinga var að breyta þessu skipulagi 

sem og viðteknum hugmyndum samfélagsins um konur. Það sama má segja um 

kvennaframboðin í upphafi síðustu aldar (Þorgerður Einarsdóttir 2002 og 2004, 202).  

Það er óneitanlega svolítið sérstakt hvað íslenskar konur hafa verið duglegar við að 

bjóða fram sérstaka kvennalista, bæði til þings og sveitarstjórna og á sér enga hliðstæðu í 

heiminum. Konur buðu fram sérstakan kvennalista í bæjarstjórnarkosningunum í Reykjavík 

árin 1908, 1910, 1912, 1914 og 1916 og fengu fjóra fulltrúa kjörna 1908, einn 1910, einn 

1912, einn 1914 en engan 1916. Konur buðu fram sérstakan kvennalista í 

bæjarstjórnarkosningunum á Akureyri 1910, 1911, 1914 og 1921 og fengu einn fulltrúa 

kjörinn árið 1911 og einn 1921. Konur buðu fram sérstakan kvennalista í 

bæjarstjórnarkosningunum á Seyðisfirði 1910 og fengu einn fulltrúa kjörinn. Konur á Ísafirði 

höfðu auk þess hug á að bjóða fram sérstakan kvennalista í bæjarstjórnarkosningunum þar 

árið 1916 en voru of seinar að skila inn listanum til kjörstjórnar (Auður Styrkársdóttir 1982, 

42-43 og 1999, 25). Konur buðu fram sérstakan kvennalista í þingkosningunum 1922 og 1926 

og komu einni konu að 1922 en engri 1926 (Auður Styrkársdóttir 1999, 25). Konur buðu fram 

sérstakan kvennalista í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík 1982 og fengu tvo fulltrúa 

kjörna (Auður Styrkársdóttir 1999, 25 og Kristín Jónsdóttir 2007, 11). Sama ár tóku þrjár 

konur sæti í bæjarstjórn Akureyrar og voru tvær þeirra fulltrúar kvennalista. Þá höfðu 

einungis fimm aðrar konur átt sæti í bæjarstjórninni frá upphafi og voru tvær af þeim þeir 

fulltrúar kvennalista sem höfðu tekið sæti árið 1911 og árið 1921 (Auður Styrkársdóttir 1999, 

25 og Guðmundur Sæmundsson 1982, 39). Hugmyndir voru uppi um að bjóða fram sérstakan 

kvennalista í bæjarstjórnarkosningunum á Selfossi 1982 en úr varð að boðinn var fram 

kynjablandaður listi, en konur skipuðu fjögur efstu sæti hans, sá listi hlaut engan fulltrúa 

(Guðmundur Sæmundsson 1982, 191-208). Konur buðu fram sérstakan kvennalista í 

þingkosningunum 1983 í þremur kjördæmum og fengu þrjá fulltrúa á Alþingi (Auður 

Styrkársdóttir 1999, 25 og Kristín Jónsdóttir 2007, 151-154). Konur buðu fram sérstakan 

kvennalista í sveitarstjórnarkosningunum 1986 í Reykjavík, Hafnarfirði, Neshreppi og á 

Selfossi og fengu einn fulltrúa kjörinn í Reykjavík, annan á Selfossi en engan í Hafnarfirði 

eða Neshreppi (Auður Styrkársdóttir 1999, 25 og Kristín Jónsdóttir 2007, 189-190). Konur 

buðu fram sérstakan kvennalista í þingkosningunum 1987 í öllum kjördæmum og fengu sex 

fulltrúa kjörna úr fjórum kjördæmum (Auður Styrkársdóttir 1999, 25 og Kristín Jónsdóttir 

2007, 190-192). Konur buðu fram sérstakan kvennalista í sveitarstjórnarkosningunum 1990 í 
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Reykjavík og Kópavogi og á Akureyri og Ísafirði og fengu einn fulltrúa kjörinn í Reykjavík, 

en engan á Akureyri, Ísafirði og í Kópavogi (Auður Styrkársdóttir 1999, 25 og Kristín 

Jónsdóttir 2007, 217). Konur buðu fram sérstakan kvennalista í þingkosningunum 1991 í 

öllum kjördæmum og fengu fimm fulltrúa kjörna (Auður Styrkársdóttir 1999, 25 og Kristín 

Jónsdóttir 2007, 217). Konur buðu fram sérstaka kvennalista í bæjarstjórnarkosningunum í 

Kópavogi og á Ísafirði 1994 og náðu inn einni konu á hvorum stað (Auður Styrkársdóttir 

1999, 25).  Konur buðu fram sérstakan kvennalista til Alþingis 1995 í öllum kjördæmum og 

fengu þrjá fulltrúa kjörna (Auður Styrkársdóttir 1999, 25 og Kristín Jónsdóttir 2007, 229-

230). 

Það er ekki hægt að segja annað en að þetta sé góður árangur og oft á tíðum fleiri 

konur sem komust að á þennan hátt heldur en í gegnum aðra flokka. Auk þess sem þessi 

framboð juku þrýsting á aðra flokka að hafa konur í sýnilegum sætum á sínum listum og varð 

til þess að sumir þeirra tóku upp fléttulista og kynjakvóta (Dahlerup 2006, 72 og Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2009, 13-14). En eins og fram hefur komið var 

hugmyndin með sérstökum kvennaframboðum meðal annars að leggja áherslu á sérstök 

baráttumál kvenna (Þorgerður Einarsdóttir 2000, 94-95). Mér finnst því athyglisvert að skoða 

nánar það sem Kvennaframboðskonur í Reykjavík lögðu áherslu á eftir að þær komust inn í 

borgarstjórn 1982 og eins það sem brann á Kvennalistakonunum sem tóku sæti í bæjarstjórn 

Reykjavíkur árið 1908 með tilliti til þess sem Kvennalistakonurnar á Húsavík vildu koma til 

leiðar með framboði sínu til bæjarstjórnar árið 1986, áður en ég fer nánar í baráttumál þeirra.  

 

2.4 Kvennalistinn í Reykjavík 1908 

 

Árið 1908 fengu konur kjósenda í Reykjavík og Hafnarfirði kosningarétt og kjörgengi til 

bæjar- og sveitarstjórna eftir langa baráttu og um allt land ári síðar. Ekkjur og aðrar ógiftar 

konur sem stóðu fyrir búi eða áttu á annan hátt með sig sjálfar höfðu fengið kosningarétt til 

bæjar- og sveitarstjórna árið 1882 og kjörgengi 1902. Þetta var hins vegar í fyrsta sinn sem 

svo stór hluti kvenna gat bæði boðið sig fram og kosið í kosningum og reykvískar konur vildu 

nýta sér þennan nýfengna rétt sinn. Eftir að hafa verið boðin sæti of neðarlega á listum 

annarra framboða til þess að eiga möguleika á að ná kjöri tóku nokkrar konur sig saman og 

ákváðu að bjóða fram sérstakan kvennalista en vitað var til að þetta hefði áður verið reynt í 

Ástralíu og Noregi  (Auður Styrkársdóttir 1994, 15).  Kvennalistinn varð ótvíræður 

sigurvegari kosningana en af þeim átján listum sem boðnir voru fram fékk hann lang flest 
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atkvæði eða 345 sem var 21,8 prósent greiddra atkvæða og fjóra fulltrúa í bæjarstjórn af 

fimmtán. Ekkert hinna framboðanna fékk svo marga fulltrúa kjörna (Auður Styrkársdóttir 

1994, 49). 

Þær konur sem tóku sæti í bæjarstjórn Reykjavíkur eftir kosningarnar 1908 voru 

Katrín Magnússon, Þórunn Jónassen, Bríet Bjarnhéðinsdóttir ritstýra og Guðrún Björnsdóttir 

mjólkursali, allar fulltrúar kvennalista (Auður Styrkársdóttir 1994, 50). Baráttumál þessara 

kvenna voru önnur en karlanna og með tilkomu þeirra í bæjarstjórn urðu ýmsar breytingar. 

Meðal þess sem þær lögðu áherslu á voru heilbrigðismál, menntunarmál, launamál og málefni 

kvenna og barna, gamalmenna og fátækra (Auður Styrkársdóttir 1994, 88-104). Fyrsta málið 

sem þær lögðu fram á bæjarstjórnarfundi var að stelpum væri kennt sund eins og strákum og 

tókst þeim að koma því í gegn þó fjárframlög til þess næmu einungis einum þriðja af því sem 

var varið til sundkennslu stráka. Sumum bæjarstjórnarfulltrúum fannst þetta þó fráleit krafa 

og var Bríet ásökuð um frekju fyrir að bera fram þessa tillögu (Auður Styrkársdóttir 1994, 

105). Önnur mál sem þær lögðu mikla áherslu á var að leikvöllum væri komið upp þar sem 

börn gátu hvergi leikið sér nema á skítugum götunum og að stofnað væri barnhæli fyrir 

ungabörn útivinnandi kvenna, en algengt var að þau væru á ábyrgð lítið eldri systkina sinna 

allan daginn (Auður Styrkársdóttir 1994, 90-91). Meðal annars sem þær komu í gegn á fyrstu 

árunum var að gólf Barnaskólans væru skúruð daglega og bannað væri að hrækja á götur 

bæjarins sem varð hvorutveggja til þess að hefta útbreiðslu berkla. Einnig að fátækum börnum 

væri gefið að borða í skólanum sem skipti miklu máli fyrir fátækar fjölskyldur (Auður 

Styrkársdóttir 1994, 88 og 92). En þrátt fyrir að konurnar næðu að koma ýmsum mikilvægum 

málum í gegn áttuðu þær sig þó fljótt á því að það var ekki alltaf auðvelt. Árið 1914 þegar 

leikvellir sem verið höfðu á fjárhagsáætlun bæjarins frá 1911 fengu einungis úthlutað 100 

krónum tók Bríet sig til og hóf söfnun fyrir góðum leikvelli sem komið var upp við 

Grettisgöttu og Kvenréttindafélagið færði bænum síðan að gjöf. Eftir það fengu leikvellirnir 

að minnsta kosti 700 krónur árlega því svo veglega gjöf er ekki hægt annað en að þiggja og 

nýta (Auður Styrkársdóttir 1994, 91). Þegar þarna var komið sögu höfðu konurnar áttað sig á 

leikreglunum og séð að stundum þurfti með útsjónarsemi að fara í kringum kerfið til þess að 

ná fram því sem ekki tókst að ná fram innan bæjarstjórnar.  

Markmiðið með Kvennalistunum í upphafi tuttugustu aldar var kannski fyrst og fremst 

að koma konum að og hugmyndafræðin sem lá til grundvallar þeim kannski ekki jafn skýrt 

mótuð og hjá þeim sem á eftir komu að því leiti að á þessum tíma börðust konur fyrir sömu 

réttindum og karlar í samfélagskerfi sem var karllægt (Kristín Ástgeirsdóttir 1982, 46 og 
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Þorgerður Einarsdóttir 2004, 205). En þeim tókst þó eins og Kvennaframboðskonum og 

Kvennalistakonum á seinni hluta aldarinnar líka að breyta stjórnmálaumhverfinu, þar sem þær 

höfnuðu hinu hefðbundna flokkakerfi og lögðu áherslu á sérstök baráttumál kvenna.  

 

2.5 Kvennaframboðið í Reykjavík 1982 

 

Árið 1982 fannst íslenskum konum tímabært að taka aftur til sinna ráða. Hlutfall kvenna í 

sveitarstjórnum var einungis 6 prósent á landsvísu og þó að það væri svolítið hærra í 

Reykjavík, eða 20 prósent var það samt lægra en það hafði verið eftir kosningarnar 1908, 

þegar fjórir fulltrúar af fimmtán í bæjarstjórn Reykjavíkur voru konur eða 26,7 prósent 

(Kristín Jónsdóttir 2007, 29). Skólarnir voru tví- og jafnvel þrísetnir, stundaskrá sundurslitin, 

fá skóladagheimili og mjög erfitt að fá pössun fyrir börn sem ekki voru byrjuð í skóla. Það 

voru helst einstæðir foreldrar og skólafólk sem kom börnunum sínum að á leikskólum og 

plássin dugðu ekki einu sinni fyrir þau. Þó konur væru í sífellt meira mæli farnar að vinna úti 

gerði samfélagið ennþá ráð fyrir því að þær væru heimavinnandi (Kristín Jónsdóttir 2007, 24-

25). Úr varð að ákveðið var að fara sömu leið og áður og bjóða fram sérstakan kvennalista í 

borgarstjórnarkosningunum þetta ár og fékk framboðslistinn nafnið Kvennaframboðið. 

Kosningaúrslit urðu þau að Kvennaframboðið fékk 10,9 prósent atkvæða og tvo borgarfulltrúa 

af tuttugu og einum, þær Guðrúnu Jónsdóttur og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur (Kristín 

Jónsdóttir 2007, 111-112). Eftir kosningarnar var hlutfall kvenna í sveitarstjórnum orðið 12 

prósent á landsvísu þar sem tvær Kvennaframboðskonur tóku einnig sæti í bæjarstjórn 

Akureyrar (Kristín Jónsdóttir 2007, 115 og Guðmundur Sæmundsson 1982, 39).  

Ákveðið var eftir kosningarnar að fara í samstarf við Framsóknarflokk og 

Alþýðuflokk um nefndarskipan og varð niðurstaða viðræðna við þessa flokka sú að 

Kvennaframboðskonur fengu fulltrúa í borgarráði fyrsta árið og fulltrúa í sextán stjórnum, 

nefndum og ráðum borgarinnar (Kristín Jónsdóttir 2007, 121). Á níutíu fundum borgarstjórnar 

á kjörtímabilinu lögðu fulltrúar Kvennaframboðs fram hundrað og þrjátíu tillögur og bentu 

oftast á hvaðan mætti taka fjármagn til að framkvæma þær ef þeim fylgdu viðbótarútgjöld 

fyrir borgasjóð (Kristín Jónsdóttir 2007, 125-126). Meðal þessara tillagna var að þjónusta við 

aldraða í leiguíbúðum væri bætt og útideild unglinga og unglingaathvarf væri eflt. Nokkrar 

tillögur lögðu þær ýtrekað fram, meðal annars um að miklu meira fé væri værið í að byggja 

dagvistarstofnanir, að ólaunuð vinna kvenna inni á heimilum yrði metin til launa sem 

starfsreynsla og að störf kvenna hjá borginni væru endurmetin (Kristín Jónsdóttir 2007, 126). 
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Þessar konur áttuðu sig samt fljótt á því eins og formæður þeirra að það var ekki nóg að eiga 

fulltrúa í borgarstjórn. Nánast engar af öllum þessum tillögum voru samþykktar (Kristín 

Jónsdóttir 2007, 126).  

Viðhorf samstarfsmanna þeirra voru líka á köflum heldur sérkennileg og eftir að 

borgarstjóri lét þau orð falla við krýningu á ungfrú Íslandi árið 1985 að: „ef þær stúlkur sem 

tækju þátt í fegurðarsamkeppni skipuðu efstu sæti Kvennaframboðs þá þýddi lítið fyrir 

karlana að bjóða sig fram í næstu kosningum,“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 125) var þeim 

eiginlega nóg boðið. Konurnar mættu því sem fegurðardrottningar á næsta borgarstjórnarfund 

og bar Guðrún Jónsdóttir borgarfulltrúi borða með áletruninni ungfrú meðfærileg og 

Magdalena Schram varaborgarfulltrúi ungfrú spök. Þegar þær stigu í ræðustól þóttust þær 

ekkert vita né skilja í því sem fram fór á fundinum. Á pallana fjölmenntu konur í síðkjólum og 

ein í sundbol sem allar báru borða með áletrunum á borð við ungfrú ljúf, ungfrú undirgefin og 

ungfrú síung (Kristín Jónsdóttir 2007, 125).  

En þó að flestar af þeim tillögum sem Kvennaframboðskonur lögðu fram fengju lítinn 

hljómgrunn hjá meirihlutanum í borgarstjórn, vöktu þær athygli á ýmsum þörfum málum og 

sköpuðu umræðu um þau sem ekki hafði verið til staðar (Kristín Jónsdóttir 2007, 125). Í 

kjölfar þessa framboðs var svo ákveðið að bjóða fram sérstakan kvennalista í 

Alþingiskosningunum 1983. Það var þá sem konurnar sem eru viðfangsefni mitt í þessari 

rannsókn komu til sögunnar. Framboðið fékk nafnið Kvennalistinn og störfuðu konur víða um 

land undir merkjum hans í sextán ár innan þings og sveitarstjórna.  
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3. Framkvæmd rannsóknar og aðferðafræði 

 

Í þessum hluta ritgerðarinnar geri ég grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og aðferðafræði, 

stöðu minni sem rannsakanda og kynni viðmælendur mína til sögunnar. 

 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsókn þar sem ég tók viðtöl við fimm af konunum sem 

stofnuðu Kvennalistann á Húsavík. Ég valdi þessa aðferð bæði vegna þess að ekkert hefur 

verið skrifað um starf þessara kvenna og engar ritaðar heimildir því til um það nema það sem 

kemur fram í fundargerðum bæjarstjórnar og annarra nefnda og líka vegna þess að ég þekki 

þessar konur og veit að þær hafa frá heilmiklu að segja. 

 Mig langaði líka að skoða hvernig konurnar sjálfar hefðu upplifað þetta framboð sitt. 

Hvers vegna þær hefðu ákveðið að taka þátt í Kvennalistastarfinu, hverju þær hefðu viljað 

koma til leiðar með því, hvernig þær hefðu skynjað umhverfið, hvort að þeim fyndist þær hafa 

komið því til leiðar sem þær vildu og hvort að þær teldu að þetta starf hefði skipt máli. En 

viðtöl eiga vel við sem gagnasöfnunaraðferð þegar markmiðið er að skoða hugmyndir, 

reynslu og upplifun þáttakenda í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2003, 67).  

 Viðtölin eru óstöðluð en markmiðið með óstöðluðum viðtölum er að safna saman 

upplýsingum um reynslu viðmælenda frá þeirra eigin sjónarhorni. Umræðuefnið er fyrirfram 

ákveðið af rannsakanda en umræðurnar sem eru á jafnréttisgrundvelli geta leiðst hvert sem er 

og samskipti rannsakanda og viðmælenda mun persónulegri heldur en í stöðluðum viðtölum. 

Til að byrja með eru spurningarnar opnar en þegar lengra er komið í viðtalinu verða þær 

afmarkaðari í tilfellum þar sem ætlunin er að fá nákvæmari svör við einstökum spurningum. 

Mismunandi getur verið eftir þátttakendum hvernig viðtölin eru og oft getur verið nauðsynlegt 

að dýpka umræðuefnið með því að skjóta inn spurningum eða biðja viðmælendur um að 

útskýra einhver atriði nánar (Helga Jónsdóttir, 2003, 73-81). 

 

3.2 Viðmælendur, gagnaöflun og greining 

 

Viðtölin tók ég við fimm konur sem störfuðu með Kvennalistanum á Húsavík frá árinu 1983 

til ársins 1999. Þegar þær hófu starfið árið 1983 voru þær allar á aldrinum 28 til 30 ára. Ein 



  

20 

þeirra var bæjarfulltrúi Kvennalistans frá árinu 1986 til 1998 og þar af gegndi hún starfi 

forseta bæjarstjórnar í tvö og hálft ár, frá 1994 til 1996. Önnur var varabæjarfulltrúi 

Kvennalistans frá 1986 til 1998. Hinar þrjár sátu allar sem fulltrúar eða varafulltrúar í hinum 

ýmsu nefndum frá 1986 til 1998.  

Viðtölin voru tekin vorið 2010 og haustið 2012. Fyrsta viðtalið tók ég við konu sem ég 

hitti á heimili hennar og tók ég það upp með upptökutæki. Hin viðtölin voru öll tekin með 

upptökutæki í gegnum síma. Ég byrjaði á að taka viðtöl við þrjár af þessum konum vorið 

2010, bæjarfulltrúann, varabæjarfulltrúann og eina sem var mjög virk í nefndastarfi. Þegar ég 

tók fyrstu þrjú viðtölin upp spurði ég konurnar meðal annars hvers vegna þær hefðu ákveðið 

að taka þátt í Kvennalistastarfinu, hverju þær hefðu viljað koma til leiðar, hvort að þær hefðu 

fundið fyrir miklum meðbyr eða mótbyr og hverju þeim fyndist þetta starf þeirra hafa skilað. 

Þegar fór að líða á rannsóknina og ég var komin betur inn í efnið og búin að kynna mér 

ýmislegt annað sem hefur verið skrifað um konur og stjórnmál fann ég að mig langaði til þess 

að bæta við spurningum. Mig langaði til þess að komast að því líka hvernig þær hefðu 

upplifað að starfa innan stjórnsýslunnar og stjórnmálaflokks, hvort að þær héldu að það að 

vera í sérstökum kvennaflokki væri á einhvern hátt öðruvísi en að vera í kynjablönduðum 

flokki og hvernig hefði verið að vera í kvennaflokki í samstarfi við kynjablandaðan flokk og 

óflokksbundið fólk. Eins langaði mig til að fá viðhorf fleiri kvenna sem tóku þátt í þessu starfi 

á Húsavík og því tók ég viðtöl við tvær konur í viðbót haustið 2012. Þær konur talaði ég við 

tvisvar auk þess sem ég talaði aftur við tvær af þeim þremur sem ég var búin að tala við áður. 

En það getur verið gott í svona rannsóknum að taka tvö viðtöl við viðmælendur þar sem í því 

fyrra er talað vítt um viðfangsefnið en þó eins djúpt og hægt er en í því seinna farið ýtarlegar í 

ákveðna þætti og upplifun viðmælenda af þeim (Helga Jónsdóttir 2003, 79).  

Í viðtölunum leyfði ég viðmælendum mínum að tala um efnið eins og þeir vildu án 

þess að stýra þeim en skaut þó inn aukaspurningum þar sem við átti og mig langaði að fá 

dýpri skilning á efninu. Viðtölin voru tuttugu mínútna til einnar og hálfrar klukkustundar 

löng. Ég hljóðritaði viðtölin strax og skoðaði hvað var sameiginlegt með þeim og hvað ekki. 

Heilt yfir var það sem konurnar sögðu í viðtölunum mjög svipað og mjög athyglisvert hvað 

þær virtust allar hafa verið að hugsa það sama á þessum tíma og upplifað samstarfið á 

svipaðan hátt. Mér fannst mjög merkilegt að á suman hátt hljómuðu þær eins og ein og sama 

konan öllum þessum árum seinna þó að þær hafi lítið rætt þess mál sín á milli síðan formlegu 

samstarfi þeirra lauk eða verið að rifja það upp saman.  
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Ég fór líka í gegnum allar fundargerðir Bæjarstórnar Húsavíkur frá þeim árum sem 

konurnar áttu fulltrúa þar. Þrátt fyrir að fundargerðirnar væru ekki ýtarlegar og oft erfitt að 

lesa úr þeim, þar sem ekki er alltaf ljóst um hvaða mál er verið að fjalla, hverjir tjá sig um þau 

og hver niðurstaðan er, var ákveðið gagn í að skoða þær. Fundargerðir fyrstu funda nýrra 

bæjarstjórna eftir kosningar voru til dæmis lang ýtarlegastar og þar gat ég séð í hvaða nefndir 

Kvennalistakonurnar fengu fulltrúa sem ég tel mikilvægt að komi fram með tilliti til þess á 

hvaða málaflokka þær höfðu áhrif.  

 

3.3 Siðferðileg álitamál 

 

Viðmælendur mínir koma ekki fram undir eigin nöfnum heldur hef ég gefið þeim önnur nöfn í 

ritgerðinni. Þær voru sjálfar alveg tilbúnar að koma fram undir eigin nöfnum þar sem þetta er 

þeirra saga og þær eru stoltar af henni, en það er hefð fyrir því að gefa viðmælendum önnur 

nöfn í svona rannsóknum þar sem viðfangsefnin eru oft viðkvæmari heldur en þetta. Fyrir þá 

sem þekkja til er kannski auðvelt að átta sig á því hver raunveruleg nöfn viðmælenda minna 

eru en það ætti ekki að saka þar sem þeim sjálfum var ekkert kappsmál að leyna nöfnum 

sínum. 

 Eins og fram kom í formála er mér mál þetta nokkuð skylt þar sem mamma mín er ein 

þessara kvenna sem stóðu að Kvennalistanum á Húsavík og í hópi viðmælenda minna. Staða 

mín sem rannsakanda er því nokkuð sérstök. Ég þekki allar þessar konur og eyddi löngum 

stundum á kosningaskrifstofunni þeirra og annars staðar í þeirra hópi sem barn. Þessi nálægð 

mín við konurnar getur hins vegar bæði styrkt rannsókn mína og veikt hana. Vegna þess hve 

vel ég þekki þær og vegna þess að ég er dóttir móður minnar voru þær kannski tilbúnari að 

deila upplifun sinni með mér. Á hinn bóginn getur verið að einmitt vegna þessara þátta hafi 

þær hugsanlega sleppt því að tala um eitthvað sem hefði getað skipt máli, ágreiningsmál eða 

annað. Ég get ekki sagt til um það. 

En þessar konur tóku þátt á að móta mig sem persónu með sinni kvennabaráttu og þess 

vegna finnst mér kannski svona mikilvægt að fjalla um hana. Ég hef því sterkar skoðanir á 

efninu en reyni auðvitað eftir fremsta megni að vera heiðarleg og gæta sanngirni við 

framsetningu þess (Helga Jónsdóttir 2003, 79-80). Auk þess er þessi ritgerð lokaverkefni í 

BA-námi mínu í stjórnmálafræði með kynjafræði sem aukagrein svo það lá mjög beint við að 

fjalla um stjórnmálaþátttöku kvenna með einum eða öðrum hætti. 
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4. Niðurstöður rannsóknarinnar 

 

Í þessum hluta ætla ég að fara yfir sögu Kvennalistans á Húsavík og skoða hvers vegna 

konunum í honum fannst nauðsynlegt að starfa undir merkjum sérstaks kvennalista. Ég ætla 

líka að fara yfir baráttumál þeirra, upplifun þeirra á viðhorfum samfélagsins og starfi innan 

flokksins og stjórnsýslunnar og komast að því hvort að þær telji að þetta starf þeirra hafi skipt 

einhverju máli. 

 

4.1 Húsvískar konur stíga fram 

 

Húsvísku konurnar höfðu margar lengi velt fyrir sér stöðu kvenna, bæði inni á heimilunum og 

úti á vinnumarkaðinum og fannst þær ekki eiga nógu marga málsvara í stjórnmálum. Engin 

þeirra hafði beint tekið þátt í pólitísku starfi áður en þær segjast þó allar hafa haft áhuga á 

pólitík.  

 

Við vorum bara ungar og róttækar konur og vildum breytingar,  okkur fannst þetta vera alltof 

hefðbundið munstur sem okkur var boðið upp á. Við vildum að það yrði tekið meira mark á konum. Þær 

höfðu náttúrulega verið í öðrum flokkum að bjóða sig fram til þings og sveitarstjórna en þær komust 

ekki að. Þær voru svo örfáar, kannski bara frá einni og upp í þrjár þegar mest var og okkur fannst bara 

að væri mál til komið að svona kvenleg sjónarmið, eða reynsluheimur kvenna, eins og við kölluðum 

hann fengi að njóta sín. Það sem gaf okkur líka styrk var auðvitað kosning Vigdísar á sínum tíma og þar 

áður kvennafrídagurinn sem var náttúrulega alveg stórkostlegur og eftir það held ég að við höfum alveg 

tvíeflst og fundið að nú væri sko kominn tími til að gera eitthvað. Þá sáum við að samtakamáttur kvenna 

getur skilað miklu og þess vegna fórum við nú kannski út í þetta. (Auður) 

 

Þrátt fyrir ungan aldur sinn höfðu þær flestar upplifað eitthvað sem varð til þess að þeim 

fannst tími til kominn að gera breytingar. Þær höfðu orðið varar við það bæði úti á 

vinnumarkaðinum og inni á heimilunum að vinna þeirra var ekki metin til jafns á við vinnu 

karla. Ein þeirra segist meira að segja hafa fengið að vita það strax þegar hún byrjaði í nýju 

starfi að hún fengi ekki sömu laun og karlinn sem hafði gegnt starfinu á undan henni. Önnur 

segir að þegar hún hafi enn búið heima hjá foreldrum sínum hafi þótt sjálfsagt að hún hjálpaði 

alltaf til við húsverkin á meðan bræður hennar fengu að gera það sem þeir vildu. Þetta fannst 

þeim ekki vera í lagi.   



  

23 

Það var líka svolítið sérstakt með mig að þegar ég átti fyrra barnið mitt var það á milli bekkja í skóla og 

þá fannst nánast öllum að ég ætti bara að hætta í skólanum af því að ég gat ekki haft hann með mér. En 

ég ákvað að ljúka náminu og skildi barnið mitt eftir heima. Mér fannst það bara vera algjört 

grundvallaratriði fyrir mig að geta menntað mig. Þannig að þá kviknaði þetta hjá mér og ég hugsaði 

með mér: „Bíddu, ef ég hefði verið karlmaður þá hefði engum fundist neitt athugavert við þetta.“ Og 

eins man ég eftir þegar hann var veikur eftir að ég var byrjuð að vinna, þá var ég yfirleitt heima hjá 

honum fyrsta daginn, svo annan daginn var pabbi hans hjá honum sem okkur fannst allt í lagi, og þriðja 

daginn ég. En svo ef að hann var veikur fjórða daginn þá kom tengdamamma því henni fannst að pabbi 

hans ætti ekki að missa úr vinnu. Sem sagt, vinna föðurins var í hennar augum og margra annarra 

mikilvægari heldur en vinnan mín. Og þetta fór rosalega í taugarnar á mér, mér fannst þetta bara ekki 

réttlátt. (Bergþóra)  

 

Ég býst við að það hafi haft tölverð áhrif á mig að ég er elst í mínum systkinahópi og var alltaf falin 

ákveðin ábyrgð. Í öllu mínu uppeldi fannst mér ég fá þau skilaboð að ég stæði alveg jafnfætis 

karlmönnum. Síðan má kannski segja að ég hafi fundið fyrir ákveðnum viðhorfum þegar ég var komin 

inn í hjónaband, frá samfélaginu, að konur ættu að vera og haga sér á einhvern ákveðinn hátt en ekki 

annan. (Hallgerður)  

 

Þegar Kvennalistinn var stofnaður 1983 í kjölfar Kvennaframboðs í 

sveitarstjórnarkosningunum árið áður segjast þær hafa fundið í honum farveg fyrir skoðanir 

sínar, þarna væri komið fram stjórnmálaafl sem þær gætu hugsað sér að starfa með. Þær segja 

að með tilkomu hans hafi þær séð möguleika á breytingum til batnaðar og nýjum tækifærum 

fyrir konur. 

 

Ég var búin að velta þessum málum aðeins fyrir mér en fylgdist reyndar ekki mikið með 

Rauðsokkunum eða pólitík þannig þó maður sé auðvitað alltaf á vissan hátt svolítið pólitískur. En 

málflutningur Kvennalistans vakti áhuga minn þannig að þegar var haldinn kynningarfundur á Húsavík 

ákvað ég fyrir forvitni að fara og athuga hvort að þetta væri nú ekki eitthvað sem kæmi heim við það 

sem mér fannst, því ég hef alltaf verið mikill jafnréttissinni. Og þar voru fleiri konur og þetta varð strax 

mjög góður hópur, þó þetta væri fyrst frekar óformlegt. En mér fannst eins og svo mörgum öðrum 

konur sitja svolítið mikið eftir á ýmsum sviðum og lítið heyrast frá þeim. (Helga)  

 

Ég hafði farið með manninum mínum á einhverja Alþýðubandalagsfundi þegar þetta afl, Kvennalistinn, 

kom fram og ég get ekkert útskýrt það öðruvísi en þannig að þessi hugmyndafræði átti strax hljómgrunn 

hjá mér. Hún hljómaði saman við það sem mér fannst sjálfri. Þessi trú á konur, trú á að konur gætu gert 

hlutina alveg eins og karlar. Þarna fannst mér ég hafa fundið minn heimavettvang. (Hallgerður) 
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4.2 Viðhorfin í samfélaginu 

 

Konurnar segja að þó að þær hafi allar hrifist af þessari hugmynd um sérstakt kvennaframboð 

hafi ekki allir verið sammála þeim. Þær hafi allan tímann sem að þær störfuðu undir merkjum 

Kvennalistans fundið fyrir því að mörgum hafi fundist að fyrst að þær vildu endilega vera að 

skipta sér af pólitík ættu þær ekki að vera að skera sig svona frá heldur starfa frekar með 

körlunum innann hinna flokkanna eftir hefðbundnu skipulagi þeirra.  

 

Okkur var náttúrulega legið á hálsi fyrir að vera að bjóða fram sér kvennalista af því að hinir flokkarnir 

buðu upp á það að konur gætu verið þar. En þær voru ekki í efstu sætunum og okkur fannst að þetta 

væri bara nauðsynlegt til þess að raddir kvenna heyrðust betur og okkar sjónarmið kæmust að. En 

margir voru mjög heiftúðugir út í okkur. Við áttum bara að vera á hinum listunum og menn höfðu ýmis 

ljót orð. (Auður)  

 

Ég varð líka vör við það á þessum tíma, alls ekki frá fjölskyldunni, en svona utanaðkomandi fólki að 

því fannst þetta ekki rétt og spurði kannski hneykslað: „Ert þú ekki í sama flokki og maðurinn þinn?“ 

Það var ekki sniðugt að við værum að brölta eitthvað einar og við vorum ekkert teknar ofboðslega 

alvarlega til að byrja með. (Hallgerður) 

 

Viðhorfið var nú svona frekar háðslegt. Það verður nú bara að segjast eins og er. Og sérstaklega þessara 

karlmanna sem voru í pólitík. Þeir svona gerðu dálítið mikið gys að þessu. Og það var þá talað um 

okkur kannski eins og greyin. Það verður að leyfa greyjunum að vera með. Þetta var bara viðhorfið og 

aldrei litið á þetta öðruvísi en sem einhverja smá bólu. Ég held að þeir hafi aldrei ímyndað sér að þetta 

yrði eins sterkt og þetta varð. (Guðrún) 

 

Eins segjast þær hafa orðið varar við það að miklu fleiri konur höfðu áhuga á að starfa með 

Kvennalistanum en gerðu það. Margar konur hafi ekki þorað að koma og vera með og 

einhverjar sem hafi gert það hafi svo hætt við. 

 

Ég man eftir að hafa heyrt um það hér á Húsavík að einhverjar hafi viljað vera með en ekki þorað eða 

jafnvel verið bannað það. Það var svo hefðbundið lífsmunstur sem fólkið bjó við hér. Konan var annað 

hvort heima eða í hlutastarfi í lang flestum tilfellum. Hún mátti fara út að vinna ef hún vildi en þá varð 

hún samt að sinna heimilinu og það átti náttúrulega vera númer eitt, tvö og þrjú. (Auður) 
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Ég varð líka vör við að það hættu að koma konur vegna þess að fjölskyldan fór upp á móti þeim, ekki 

bara eiginmaðurinn heldur öll fjölskyldan, og þegar við spurðum þær þá fengum við bara hrein svör 

með það. Þetta var okkur algjört áfall, við skildum þetta ekki. (Hallgerður) 

 

Við vorum náttúrulega tölvert litnar hornauga og ég varð líka vör við það að einstaka konur sem fylgdu 

okkur að málum langaði til að starfa með þær annaðhvort þorðu það ekki eða drógu sig til baka af því 

að fjölskyldan var ekki sátt. Og það kom svo berlega í ljós þegar við buðum fram til Alþingis. Þá voru 

konur sem störfuðu svona í baklandinu en komu aldrei á kosningaskrifstofuna af því að þær vildu ekki 

að fjölskyldan vissi af því að þær styddu okkur. (Helga) 

 

4.3 Öflugt starf frá upphafi 

 

Flestar af húsvísku konunum sem tóku þátt í framboði Kvennalistans létu engan bilbug á sér 

finna þó einhverjir reyndu að draga úr þeim. Og þegar að kosningaúrslitin urðu þau að 

Kvennalistinn fékk þrjár þingkonur á landsvísu þá hafði það þau áhrif á konurnar á Húsavík 

að þær vildu fylgja þessu eftir og sjá þetta starf sem hafði lifnað þarna halda áfram segja þær. 

Fljótlega fóru þær því að hittast á kaffihúsi á hverjum laugardagsmorgni og ræða stjórnmál og 

annað sem brann á þeim.  

 

Til að byrja með hittumst við heima hjá hverri annarri. Síðan fórum við að hittast á veitingastaðnum 

Bakkanum á laugardagsmorgnum. Og það var í þó nokkurn tíma og var virkilega hvetjandi og gaman 

alltaf að fara. Og ýmis mál rædd. Eftir að við eignuðumst svo fulltrúa í bæjarstjórn og öðrum nefndum 

vorum við tölvert að ræða bæjarpólitíkina. (Helga) 

 

Árið 1985 þegar kvennafrídagurinn var haldinn segjast þær hafa staðið fyrir mjög öflugri 

samkomu þar sem að þær fengu konur til þess að koma og flytja erindi og voru með dagskrá 

allan daginn í félagsheimilinu á Húsavík. Þær segjast líka hafa rætt við ritstjóra Víkurblaðsins 

og spurt hvort að þær gætu fengið að vera með síðu tileinkaða kvennafrídeginum og hann hafi 

sagt að þær mættu vera með allt blaðið þennan dag. Hallgerður og Auður tóku því að sér að 

taka viðtöl við hinar ýmsu konur og skrifa greinar. 

 

Við vorum líka í góðum tengslum við þingkonurnar okkar og meðal þess sem við gerðum á þessum 

tíma var að halda ráðstefnu austur í Lundi í Öxarfirði heila helgi og þær komu til okkar þingkonurnar 

Guðrún Agnars og Sigríður Dúna og voru með okkur þarna og við ræddum kvennapólitík. Við vorum 
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líka alltaf í góðum tengslum við Kvennalistann á Akureyri og aflið virtist vera sterkt hérna á norð-

austurhorninu hjá okkur. (Hallgerður) 

 

4.4 Framboð til bæjarstjórnar 

 

Fyrir Sveitarstjórnarkosningarnar 1986 ákváðu Kvennalistakonurnar á Húsavík því að nýta sér 

styrk sinn og bjóða fram krafta sína við stjórn bæjarfélagsins. Eftir nokkrar vangaveltur um 

það hvernig væri best að haga framboðinu varð úr að þær fóru í framboð í samstarfi við 

Alþýðubandalag og óháða.  

 

Það var eins með bæjarpólitíkina eins og landspólitíkina að konur voru ekki nógu sýnilegar þar á 

listunum, þær fengu ekki sama fylgi og karlar einhverra hluta vegna. Og þar af leiðandi  fannst okkur að 

ýmis málefni sem að snúa meira að okkur yrðu útundan.  Svona það sem gerði konum auðveldara að 

stunda vinnu, bæði þá sem þær höfðu áhuga fyrir og voru búnar að mennta sig til. Það var erfitt að 

koma börnum í leikskóla og erfitt að vera  með tvísetna skóla en þessi mál voru kannski ekki sömu 

áhugamálin hjá körlum eins og hjá okkur. (Auður)  

 

Ég held að hafi aldrei orðið nein alvarleg umræða um að bjóða fram sér. En frá mínum bæjardyrum séð 

skipti máli að rödd kvenna heyrðist meira og að við kæmum manneskju að til áhrifa inn í bæjarstjórn 

þar sem hún gæti beitt sér fyrir málefnum kvenna. Og barna líka, þau hafa alltaf fylgt með. Það er eins 

og þessi mál vilji svolítið gleymast hjá karlaveldinu.  (Helga) 

 

Það var bara sú umræða að það þyrfti líka að bjóða fram hérna. Til að breyta hlutföllunum í bæjarstjórn. 

Það var yfirleitt bara ein kona í bæjarstjórn í einu. Og það náttúrulega þyrfti að breyta því og konur 

þyrftu að láta til sín taka þar ef að þær væru á annað borð tilbúnar til þess. Og við höfðum konur sem 

voru tilbúnar. Við lögðum náttúrulega mesta áherslu á þessi svokölluðu fjölskyldumál. En við vildum 

að sjálfsögðu líka taka þátt í öllu hinu og sýna að við gætum það alveg eins og þeir.  (Guðrún) 

 

Boðinn var fram listi undir nafninu Alþýðubandalag, Kvennalisti og óháðir og var listinn 

kallaður G-listinn. Kvennalistakonurnar komu einum fulltrúa inn í bæjarstjórn þar sem 

Kvennalistakona skipaði annað sæti listans, en þau sem skipuðu þrjú efstu sæti hans náðu 

kjöri. Auk þess fengu þær varabæjarfulltrúa sem sat líka einhverja fundi bæjarstjórnar. Einnig 

áttu þær fulltrúa í hinum ýmsu nefndum bæjarins. Í fundargerð fyrsta fundar nýkjörinnar 

bæjarstjórnar eftir kosningar sem haldinn var föstudaginn 20. júní 1986 klukkan 16.00 kemur 

fram að Kvennalistakonurnar fengu einn varafulltrúa í byggingarnefnd, tvo fulltrúa í 
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skólanefnd og einn varafulltrúa, einn fulltrúa í stjórn Bókasafns Suður- Þingeyinga, einn 

fulltrúa í félagsmálaráð og einn varafulltrúa, einn varafulltrúa í áfengisvarnarnefnd, einn 

fulltrúa í dagvistunarnefnd barna, einn varafulltrúa í Tómstundaráð, einn varafulltrúa í 

trúnaðarráð Dvalarheimilis aldraðra, einn fulltrúa í fegrunarnefnd, einn fulltrúa á landsþing 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn varfulltrúa í kjörstjórn, einn fulltrúa í jafnréttisnefnd 

og einn varafulltrúa í húsaleigunefnd, auk þess sem bæjarfulltrúinn var varamaður í bæjarráði 

(Bæjarstjórn Húsavíkur 1986). Allt í einu voru þessar konur farnar að hafa meiri áhrif en áður 

á samfélagið sem þær bjuggu í.  

Konurnar buðu fram undir merkjum Kvennalistans í samstarfi við Alþýðubandalag og 

óháða í næstu tvennum kosningum á eftir 1990 og 1994 og komu bæjarfulltrúanum að í bæði 

skiptin auk þess sem þær fengu varabæjarfulltrúa. Eftir kosningarnar 1990 fengu þær einnig 

einn varafulltrúa í bæjarráð, einn varafulltrúa í þjóðhátíðarnefnd, einn fulltrúa í félagsmálaráð, 

einn fulltrúa og einn varafulltrúa í jafnréttisnefnd, einn fulltrúa í kjörstjórn við 

sveitarstjórnarkosningar, einn fulltrúa og einn varafulltrúa í skólanefnd grunnskóla, einn 

fulltrúa og einn varafulltrúa í skólanefnd framhaldsskóla, einn varafulltrúa á landsþing 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn fulltrúa og einn varafulltrúa í stjórn bókasafns og einn 

fulltrúa og einn varafulltrúa í stjórn Listaverkasjóðs Húsavíkur (Bæjarstjórn Húsavíkur 1990).  

Eftir kosningarnar 1994 fengu þær einn varafulltrúa í bæjarráð, einn varafulltrúa í 

þjóðhátíðarnefnd, einn varafulltrúa í atvinnumálanefnd, einn varafulltrúa í 

áfengisvarnarnefnd, einn fulltrúa í félagsmálaráð, einn fulltrúa í jafnréttisnefnd, einn fulltrúa í 

kjörstjórn, tvo fulltrúa og einn varafulltrúa í skólanefnd grunnskóla, einn fulltrúa og einn 

varafulltrúa í skólanefnd framhaldsskóla, einn fulltrúa í umhverfismálaráð, einn varafulltrúa í 

umferðarnefnd, einn varafulltrúa í æskulýðs- og íþróttanefnd, einn varafulltrúa á aðalfund 

Eyþings, einn varafulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn varafulltrúa í 

stjórn Bókasafns Suður-Þingeyinga og einn fulltrúa í stjórn Listaverkasjóðs (Bæjarstjórn 

Húsavíkur 1994).  

Árið 1994 mynduðu fulltrúar framboðsins meirihluta í bæjarstjórn með fulltrúum 

Framsóknarflokksins og var konan sem var fulltrúi Kvennalistans kjörin forseti bæjarstjórnar 

á fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar það ár.  

 

Stuttu fyrir kosningarnar var ég á einhverjum fótboltaleik á vellinum og settist þar inn í bíl hjá tveimur 

konum sem voru í framboði fyrir Framsóknarflokkinn og við ræddum bæjarpólitíkina framundan. 

Þessar samræður gerðu það að verkum að eftir kosningar voru þær tilbúnar til að fara í samstarf við 

okkur um meirihluta. Þarna stýrðum við konurnar því hvaða meirihluti var stofnaður. (Hallgerður) 
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Embættinu gegndi konan sem var fulltrúi Kvennalistans til ársins 1996 þegar meirihlutinn 

klofnaði og Framsóknarflokksfulltrúar mynduðu nýjan meirihluta með fulltrúum 

Sjálfstæðisflokks. Hún sat í bæjarstjórn til ársins 1998 en fyrir kosningarnar það ár var 

ákveðið að bjóða ekki fram lista Alþýðubandalags, Kvennalista og óháðra en margir sem 

stóðu að honum tóku hins vegar þátt í framboði þá nýstofnaðs H-lista. 

 

4.5 Baráttumálin 

 

Konurnar voru að sjálfsögðu fullar eldmóðs og ákveðnar í því að breyta ýmsu þegar þær voru 

komnar í þá stöðu að geta haft áhrif. Þær segja að þær hafi haft mestan áhuga á hinum ýmsu 

velferðarmálum, og sérstaklega því sem snéri að dagheimilum og skólum en með því að koma 

þeim málum í lag gætu konur verið virkari í samfélaginu. 

 

Eitt af baráttumálum okkar og því sem brann á okkur var til dæmis þessi tvísetni skóli. Og einsetinn 

skóli var meðal þess sem við komum á á meðan ég var í skólanefndinni. Og það náttúrulega skipti 

gríðarlegu máli. Þið getið ímyndað ykkur. Konur voru eiginlega nánast tilneyddar að vera heima hálfan 

daginn. Þetta skipti miklu máli í sambandi við atvinnuþátttöku. Það er ekki spurning. (Auður) 

 

Hallgerður segir að Kvennalistakonurnar hafi strax lagt áherslu á að starf G-listans yrði 

markvisst og það væru alltaf haldnir undirbúningsfundir fyrir bæjarstjórnarfundi. Þau þrjú 

sem áttu sæti í bæjarstjórn hafi því alltaf fundað kvöldið fyrir bæjarstjórnarfundi ásamt 

þremur varabæjarfulltrúum og þá verið búin að fá fundargögn. Þetta hafi því verið sex manna 

hópur sem fór yfir það sem fyrir lá fyrir bæjarstjórnarfundi. Hún segir að sá sem var í fyrsta 

sæti listans og sat í bæjarráði hafi því alltaf þurft að veita þeim góðar upplýsingar um hvað 

var í gangi í bæjarráði, sem sé mikilvægasta nefndin. Og að þeir fulltrúar sem sátu í öðrum 

nefndum hafi líka fengið miklu betri upplýsingar með þessu fyrirkomulagi heldur en ef þau 

hefðu verið að lesa hvert fyrir sig þessar fundargerðir. Í rannsókn Bergljótar Þrastardóttur 

kemur einmitt fram að sumar konurnar sem hún talar við kvarta undan því að þær fái ekki 

alltaf nægilegar upplýsingar sem bæjarfulltrúar eða fulltrúar í nefndum. Flestar mikilvægustu 

ákvarðanirnar séu teknar í bæjarráði og þær sem að eigi ekki sæti í því viti stundum varla 

hvað sé í gangi. (Bergljót Þrastardóttir 2012, 52-53)  
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Því bæjarstjórn er í rauninni afgreiðslustofnun sem slík og staðfestir endanlega ákvarðanir sem eru 

teknar í nefndum og í bæjarráði, eða hafnar og þá þarf að fara með þetta aftur í gegnum þetta ferli. Og 

með þessu fyrirkomulagi vorum við náttúrulega miklu betur í stakk búin til þess að taka upplýstar 

ákvarðanir heldur en ef við hefðum bara setið einhvers staðar heima og rennt yfir bæjarstjórnargögn og 

sagt svo bara já og amen á bæjarstjórnarfundi. Við vorum búin að diskútera þetta allt saman þannig að 

það var mjög gott. Og fyrir okkur sem bæjarfulltrúa þá komum við sterkar út. (Hallgerður) 

 

það var alveg gríðarlegt aðhald fyrir Alþýðubandalagsfólkið og óháða að vera með okkur vegna þess að 

við vorum svo kröfuharðar á upplýsingar. Og ákveðinn hópur sem hittist reglulega fyrir 

bæjarstjórnarfundi til þess að fara yfir málin og þar með gátum við náttúrulega látið okkar raddir hljóma 

og náð málamiðlunum innan hans. Við vorum mjög ákveðnar í þessu og það var eiginlega forsendan 

fyrir þessu samstarfi að upplýsingastreymi yrði í lagi. (Bergþóra)  

 

Þegar fundargerðir bæjarstjórnar eru skoðaðar er athyglisvert að sjá hvaða mál það eru sem 

Hallgerður sem bæjarfulltrúi Kvennalistans leggur mesta áherslu á. Þess má reyndar geta að 

fundargerðirnar eru ekki alltaf mjög ýtarlegar og oft erfitt að átta sig á einstökum málum þar 

sem lítið er skrifað um þau, hverjir tjá sig um þau og hver niðurstaðan er. En samkvæmt þeim 

má þó sjá að eitt af fyrstu málunum sem Hallgerður vakti máls á var að opnaður yrði 

gæsluvöllur á Húsavík. Í fundargerðum bæjarstjórnar kemur fram að hún og félagar hennar af 

G-listanum telja að slíkur völlur myndi auðvelda konum atvinnuþáttöku og að góð reynsla sé 

af slíkum völlum víða um land (Bæjarstjórn Húsavíkur 1987). Aðrar tilllögur sem hún lagði 

fram voru meðal annars að bærinn sæi til þess að lausamunir skólabarna væru tryggðir og að 

fyrirhugaðri hækkun dagvistargjalda vorið 1992 væri frestað fram yfir kjarasamninga við 

launþega (Bæjarstjórn Húsavíkur 1988 og 1992). Eitt af þeim málum sem hún barðist hvað 

ötullegast fyrir var að settar yrðu upp hraðahindranir á helstu umferðargötur bæjarins þar sem 

sums staðar hafði oft legið við slysum þar sem hraðakstur var mikill og börn mikið á ferð 

(Bæjarstjórn Húsavíkur 1986-1991). Í því máli var þó athyglisvert að sjá áherslur 

bæjarfulltrúa Kvennalistans og bæjarfulltrúa annarra flokka voru ekki alveg þær sömu og tók 

langan tíma að koma því í gegn. 

 

Hraðahindranirnar var mál sem ég tók algjörlega upp á mína arma. Mér fannst það mikilvægt 

fjölskyldu- og barnamál að setja upp hraðahindranir á mestu umferðargöturnar. Það fór svo að settar 

voru upp hraðahindranir annars vegar á Garðarsbraut og hins vegar á Laugarbrekku. Þetta mætti þó 

tölverðri andstöðu og ég man eftir því að slökkviliðsstjórinn á þeim tíma sem sat í bæjarstjórn taldi að 

þær gætu orðið til þess að hús brynnu bara til grunna ef slökkviliðsbílarnir þyrftu að fara að hægja á 
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sér. En ég lagði áherslu á það skipti meira máli að börn sem væru daglega að ganga þessar götur væru 

örugg, það væri miklu sjaldnar sem kviknaði í. (Hallgerður) 

 

Hallgerður segir líka að eitt af því fyrsta sem gerðist eftir að hún var komin í bæjarstjórn hafi 

verið stofnun framhaldsskóla á Húsavík og það að hann fengi að vaxa og dafna hafi orðið eitt 

af því sem hún lagði hvað mesta áherslu á. En stofnun framhaldsskólans hafi verið gríðarlega 

merkilegt skref.  

 

Það var ofboðslega gaman að fá að vera þarna á þessum stað þegar það gerðist. Einsetning grunnskólans 

var líka mikill áfangi eins og Auður segir en hún var náttúrulega inni grunnskólanefndinni og lagði sín 

lóð á vogaskálarnar þar. Ég hins vegar lagði allt í framhaldsskólann og á þessum tíma þegar við vorum 

að stofna hann var ákveðið að bæjarstjórn legði til fjárframlag á hverju ári til uppbyggingar skólans og 

mig minnir að það hafi verið fimmtán hundruð þúsund, sem var á þeim tíma tölverður peningur. Það 

skipti máli og ég lagði áherslu á það, því mér finnst að sveitarfélög eigi að sýna það í verki hvað það er 

mikilvægt að hafa svona stofnanir inni í sveitarfélögunum. En ég þurfti allan tímann að berjast fyrir því 

að þetta væri gert. Allan tímann var ég í rauninni sá aðili í bæjarstjórn sem helst barðist fyrir 

Framhaldsskólanum á Húsavík á einn og annan hátt. (Hallgerður) 

  

Önnur mál sem Hallgerður segist hafa barist fyrir á meðan hún var í bæjarstjórn voru meðal 

annars varðveisla gamalla húsa og ýmis menningarmál. Hún sat í menningarmálanefndinni öll 

árin sem hún var í bæjarstjórn og segist hafa séð til þess að keypt væru listaverk til bæjarins 

og að það væru haldnar ýmsar menningarlegar uppákomur í bænum, sýningar, ljóðalestur og 

fleira í þeim dúr.  

 

Eitt af því sem mér fannst samt hvað merkilegast og skemmtilegast var að fá að sitja í stjórn 

útgerðarfélags og taka þátt í ákvarðanatökum og fylgjast með því sem þar var gert. Ég naut þar mjög 

traustrar leiðsagnar oddvita míns og hann skólaði mig vel til. En þetta var hlutverk sem mig langaði til 

að taka að mér því þetta var kannski ekki þessi dæmigerði kvenlegi vinkill. (Hallgerður) 

 

Hallgerður segist líka telja að á þeim tíma sem hún hafi setið í bæjarstjórn hafi hún haft áhrif á 

andrúmsloftið á bæjarstjórnarfundum. Þegar hún tók sæti í bæjarstjórn hafi hún tekið eftir því 

að bæjarfulltrúar ávörpuðu hvern annan ekki alltaf kurteislega. Henni hafi ekki fundist þetta 

viðunandi og því lagt áherslu á það bæjarfulltrúar sýndu hverjum öðrum virðingu. Eins segir 

hún að til að geta sinnt starfi sínu sem bæjarfulltrúi hafi það komið fyrir að hún hafi þurft að 

taka með sér barn á fundi sem hafði ekki tíðkast fram að því. 
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Fyrstu árin kom það fyrir að ég þurfti að taka taka eldri son minn með mér á einhverja fundi en hann var 

þriggja ára þegar ég fór inn í bæjarstjórn. Hann sat bara og það heyrðist ekki í honum. Eftir að sá yngri 

fæddist 1990 kom það fyrir á fyrstu mánuðunum að mér var færður hann til þess að gefa honum brjóst 

af því að þá voru bæjarstjórnarfundirnir stundum kannski sex tímar. Svo þegar hann var orðinn eldri 

kom hann líka oft með mér á bæjarráðsfundi eða skólanefndarfundi. Þá hafði ég yfirleitt einhvern til 

þess að sinna honum þegar ég var á bæjarstjórnarfundum en ekki á þeim tíma sem hinir fundirnir voru. 

Hann sat bara og teiknaði og hlustaði og það var ekkert mál. (Hallgerður) 

 

4.6 Starfið innan stjórnmálaflokksins og stjórnsýslunnar 

 

Þrátt fyrir að hafa komið að fulltrúa í bæjarstjórn fullar hugsjóna með ákveðnar hugmyndir 

um hvað mætti betur fara segjast konurnar þó fljótt hafa áttað sig á því að hlutirnir væru ekki 

alltaf einfaldir. Það hefði ekki alltaf verið auðvelt að fást við fyrirfram mótaðar leikreglur 

stjórnsýslunnar. 

 

Auðvitað skipti miklu að við ættum fulltrúa í bæjarstjórn og við komum miklu til leiðar. Það sem ég 

áttaði mig hins vegar betur á þegar ég var komin inn í bæjarstjórn var að stjórnkerfið virkar á ákveðinn 

hátt og það eru alltaf einhver tiltekin mál sem að þarf að takast á við. Þetta snýst um í raun og veru um 

hvernig er farið með tekjur bæjarbúa, hvað það er sem er gert fyrir þá peninga. Það eru náttúrulega 

ákveðnir stofnar sem eru alltaf markaðir, það þarf að setja ákveðna peninga í skólana, það þarf að setja 

ákveðið fjármagn í heilbrigðismál, félagsmál, hafnarmál og svo framvegis og að reka stjórnkerfið. 

Auðvitað lentu ákveðnir málaflokkar hjá okkur, eins og félagsmálapakkinn, barnaheimilið og skólarnir. 

En svo eins og ég sagði áðan var margt af þessu í rauninni þannig að það var ekkert hægt að breyta því 

sem slíku. Engu að síður skipti miklu máli að við færum þarna inn og við höfðum áhrif, ég fann aldrei 

annað en að væri tekið fullt mark á því sem ég sagði og mér fannst aðrir alltaf bera virðingu fyrir því 

sem lagði til málanna. (Hallgerður) 

 

Eftir að við fengum fulltrúa í bæjarstjórn áttuðum við okkur á því hvað þetta var allt í föstum skorðum. 

Við höfðum alltaf horft á þetta utan frá. Það voru alls staðar veggir, eins og fólk bara talar um enn þann 

dag í dag. Þannig að nýliði sem kemur svona inn í pólitík hann þarf sko að vera harður af sér, þetta er 

svo mikið net. Okkur fannst stundum rosalega hægt miða en vissulega miðaði samt. Og maður sér það 

kannski aldrei fyrr en eftirá hvað hefur í rauninni gerst og hvaða áhrif viðkomandi fulltrúi hefur haft. 

(Helga) 

 

Konurnar segjast telja að stjórnmálastarfið hafi verið þeim sem Kvennalistakonum auðveldara 

en mörgum konum sem starfa innan annarra flokka. Þeirra upplifun hafi verið að sú að þær 
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ættu auðveldara með að koma þeim málum sem brunnu á þeim hverri og einni á dagskrá hjá 

Kvennalistanum sem flokki heldur en þær telja það vera fyrir konur sem starfa innan 

kynjablandaðra flokka. Þær eru líka á því að þess vegna hafi einnig verið auðveldara fyrir þær 

að berjast áfram fyrir þessum málum innan stjórnsýslunnar, sem bæjarfulltrúar innan 

bæjarstjórnar og fulltrúar í hinum ýmsu nefndum. 

 

Ég hugsa það af því að við höfðum stuðninginn innan frá, innan úr hópnum. Þar sem var alltaf hlustað á 

öll sjónarmið. Það þurfti ekkert alltaf að vera sammála og það var hægt að ræða málin frá ýmsum 

hliðum. En ég man einmitt einhvern tímann þá var aðalfundur Kvennalistans haldinn í Reykjavík og þá 

voru náttúrulega ýmis mál reifuð en það var ekkert svona ósamkomulag og þá var það ekki fréttnæmt. 

Ég man að við áttum einmitt oft svolítið erfitt með að koma fréttum af starfinu í fjölmiðla því það fór 

alltaf fram í svo mikilli sátt. Þrátt fyrir mismunandi sjónarmið. Mér finnst það nefnilega hafa verið 

algengt með konur sem hafa komið inn af öðrum listum að þær hafa lúffað svolítið fyrir flokksveldinu, 

ekki beint fyrir körlunum í flokknum, heldur bara þessu flokkskerfi sem er svolítið svona þungt í 

vöfum. Það er það sem maður hefur séð. (Helga) 

 

Það er nú ekki vafi í mínum huga að konur eigi auðveldara með að koma málum á dagskrá innan 

kvennalista en blandaðra lista. Ég er viss um að það hjálpaði okkur að vera Kvennalistakonur. Alveg 

sannfærð um það. (Bergþóra) 

 

Ég held að sé oft erfiðara fyrir konur að koma sínum baráttumálum að innan hefðbundinna flokka. 

Vegna þess að það sem Kvennalistinn stóð fyrir voru mál sem eru ekki í öndvegi hjá karlmönnum. Og 

bara það að eitt hvenær fundir eru settir skiptir alveg gífurlega miklu máli fyrir konur til að geta tekið 

þátt. Því fundirnir eru yfirleitt alltaf settir á þeim tíma sem þær eiga kannski erfiðast með að komast í 

burtu frá heimili og börnum. Seinni part, kringum kvöldmatarleitið og svona. Mér fannst okkur líka 

takast að vinna nokkuð vel svona eins og við segjum sem grasrót. Þannig að það heyrðist í öllum. 

(Guðrún) 

 

Þær segjast líka telja að vegna Kvennalistans hafi margar konur komið að stjórnmálum sem 

annars hefðu aldrei skipt sér af pólitík. 

 

Ég held að tilkoma kvennalistans hafi orðið til þess að konur sem annars hefðu ekki skipt sér af pólitík 

tóku þátt í pólitísku starfi. Þar á meðal ég. Ég hefði ekki gert það nema af því að hann kom til. Og það 

varð til þess að ég tók þátt í pólitísku starfi seinna á öðrum vettvangi. Þá fannst mér líka þetta starf með 

Kvennalistanum nýtast mér í þeirri pólitísku þátttöku. Þó að ég væri ekki alveg undirbúin undir allt 

þvargið og einmitt þetta að þar var ekkert auðvelt að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. (Helga) 
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Ég er alveg bara hundrað prósent örugg á því. Alveg bara viss um það. Fjöldinn allur af konum kom inn 

í pólitík einmitt vegna þess að Kvennalistinn var stofnaður. (Guðrún) 

 

Það voru margar konur sem tóku þátt í þessu með okkur sem ég held að hefðu aldrei skipt sér af pólitík 

nema af því að þetta var kvennalisti. Enda eru þær margar ekkert virkar eftir að við hættum í 

Kvennalistanum. Ég fór líka að rifja það upp að við héldum kökubasar þarna fyrir kosningarnar 1983 og 

það voru ótrúlegustu manneskjur sem styrktu okkur. Konur sem manni datt aldrei í hug að myndu skipta 

sér af pólitík. Sem komu og óskuðu okkur velfarnaðar og styrktu okkur með því að gefa á basarinn og 

koma svo og kaupa kökurnar aftur sjálfar í brjálaðri stórhríð. (Bergþóra)  

 

Hallgerður segir að hún telji þó að það að bjóða fram með öðrum frekar en að fara í 

sérframboð hafi verið mjög árangursríkt í þeirra tilfelli. 

 

Ég held að ef að við hefðum boðið fram sér sem Kvennalisti og ég hefði setið ein í bæjarstjórn sem 

fulltrúi Kvennalista hefði ég ekki haft jafn mikið vægi. Af því að við vorum í þessu samstarfi með 

öðrum að þá stóðum við miklu nær þeim. Það að vera með hina tvo fulltrúana úr þessu framboði 

Alþýðubandalags, Kvennalista og óháðra með mér veitti mér styrk. Það þarf ákveðið samstarf. En svo 

kemur líka spurningin um vægi manns sem persónu. Ef ég hefði verið einhvern veginn öðruvísi þá hefði 

ég kannski ekki komið neinu fram. (Hallgerður) 

 

Hinar taka undir þetta. 

 

Mér fannst það allavega fyrir mitt leiti að það væri stuðningur fyrir okkur að vera með öðrum. Við 

hefðum kannski ekki náð eins miklum árangri einar og sér. Og mér fannst alltaf borin mikil virðing 

innan G-listans fyrir Kvennalistanum. Það var svona mín tilfinning. (Helga) 

 

Ég hugsa að það hafi verið sterkara fyrir okkur að vera hluti af þessum hóp sem stóð að G-listanum. Ég 

allavega mat það þannig og ég veit ekki einu sinni hvort við hefðum komið konu að einar. Og í rauninni 

þá fann ég aldrei neitt rosalega fyrir því að við værum sér flokkur innan hópsins. Við unnum bara 

saman að góðum málum og þeir virtu okkur, sem sagt virtu okkar skoðanir. Ég held að við höfum verið 

rosalega heppnar hérna. Hallgerður var náttúrulega rosa dugleg og mikið tekið mark á henni. Og ég er 

ekki viss um að margir sem kusu G-listann og voru tilbúnir til þess að styðja okkur 

Kvennalistakonurnar þarna inn hefðu endilega kosið Kvennalistann sem slíkan, það var alltaf eins og 

væri ákveðin feimni við það hjá mörgum að viðurkenna að hann hann væri það afl sem hann var svo 

sannarlega á þessum tíma. (Bergþóra) 
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Ég held að við hefðum ekki náð því að bjóða fram einar. Ég held að við hefðum ekki haft nógu margar 

konur til þess að fylla upp í lista. Og ég held að það hafi verið miklu betra að bjóða fram sem 

Kvennalistakonur með öðrum heldur en að styðja bara konur innan G-listans, að okkar framboð væri 

eyrnamerkt Kvennalistanum. En ég tel að innan þessa G-listahóps hafi verið ríkjandi jákvæðni gagnvart 

Kvennalistanum. Og ég held að það hafi verið árangursríkara að vera Kvennalistakona innan hópsins 

heldur en standa ein og sér. Ég held bæjarfulltrúinn okkar hefði haft minna vægi ein og sem hluti af 

stærri heild hefurðu aðgang að fleiri nefndum með þín málefni heldur en ef þú stendur ein og sér. Ég 

held að þetta hafi verið allra besta mögulega leiðin sem við gátum farið. Það er mín skoðun enn þann 

dag í dag. Hins vegar er ég ekkert að segja að ég hafi alltaf verið fullkomlega ánægð með allt því 

samstarf byggist náttúrulega alltaf á einhverjum málamiðlunum, það er bara þannig. Og hvort heldur 

sem þú ert í samstarfi innan hóps eða stendur ein og sér þá færðu ekkert allt sem þú vilt. En ég held að 

við höfum fengið meira með því að vera innan hópsins. (Guðrún) 

 

Konurnar leggja samt áherslu á það að þó að þær hafi boðið fram lista með öðrum og átt gott 

samstarf við þá hafi þær alltaf skilgreint sig sem Kvennalistakonur og fulltrúinn þeirra í 

bæjarstjórn hafi verið Kvennalistakona fyrst og fremst. 

 

Ég upplifði það alltaf þannig. Eins og ég segi var ég ekkert alltaf algjörlega sammála öllu sem samþykkt 

var en ég upplifði það samt alltaf þannig að það væri Kvennalistakona þarna á okkar vegum. (Guðrún) 

 

Við störfuðum alltaf sem Kvennalistakonur og vorum alltaf með þetta bakland. Við hittumst vikulega 

sem var náttúrulega mjög sérstakt, að hittast á kaffihúsi á hverjum einasta laugardagsmorgni og ræða 

málin. Og við vorum mjög upplýstar, við töldum það skyldu okkar sem vorum að vinna fyrir hópinn að 

láta baklandið okkar alltaf vita hvað var að gerast sem var mjög gott. Þetta var örugglega einstakt hjá 

okkur. Það hefði verið svo auðvelt fyrir okkur þegar við vorum komnar þarna inn í G-listann að hverfa. 

Við gerðum það aldrei, við vorum alltaf með þessi kvenlegu gildi á takteinum og pössuðum alltaf upp á 

það að okkar hópur vissi hvað var að gerast í öllum nefndum og öllu sem við höfðum aðgang að. Það 

var mjög spes örugglega. (Bergþóra) 

 

Þegar við vorum komnar í þetta samstarf með Alþýðubandalaginu og óháðum að þá var okkar starf 

farið að renna svolítið saman við þeirra starf. En hugmyndafræðilega vorum við náttúrulega 

Kvennalistakonur, allan tímann og unnum sem slíkar og funduðum sem slíkar. Og það var nauðsynlegt 

að hafa þessa aðgreiningu. Nauðsynlegt fyrir þennan hóp sem var á bak við mig að við aðgreindum 

okkur. Ég man líka að við töluðum reglulega um það að við yrðum að halda sérstöðunni sem við 

gerðum. Og þeir báru líka virðingu fyrir því. Við hefðum heldur ekki verið með svona þéttan hóp á 

bakvið okkur ef við hefðum verið Alþýðubandalagskonur eða eitthvað annað.  Konur sem aldrei hefðu 

komið nálægt pólítík komu og þéttu sér bakvið okkur þarna þegar við vorum að fara af stað vegna þess 

að þetta var kvennaframboð. Og það er náttúrulega líka í öllu svona starfi nauðsynlegt að hafa tengingu 
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inn í einhvern svona bakhóp. Og það var kannski það sem við fundum þessar fáu sem vorum eftir 

seinasta kjörtímabilið að baklandið var orðið svona fáliðaðaðra, af hvaða ástæðu það svo sem var. 

(Hallgerður) 

 

4.7 Reynslan metin og horft til framtíðar 

 

Húsvísku konurnar störfuðu saman allt þar til Kvennalistinn sameinaðist vinstri-flokkunum í 

Samfylkingunni árið 1999. Þær buðu lista fram til bæjarstjórnar þrjú kjörtímabil í röð, 1986, 

1990 og 1994 og komu alltaf að einni konu og gegndi hún starfi forseta bæjarstjórnar í tvö og 

hálft ár af þeim tólf árum sem hún var bæjarfulltrúi. Þær telja sig á þessum tíma hafa haft 

veruleg áhrif á bæjarfélagið en í þeirra tíð var til dæmis einsetnum grunnskóla komið á, 

stofnaður framhaldsskóli og hraðahindranir settar á aðalgötur bæjarins eins og fram hefur 

komið. Þegar þær líta um öxl eru þær stoltar af því sem þær komu til leiðar.  

 

Þetta var skemmtilegt og þroskandi og mér finnst alveg nauðsynlegt að hafa lagt mitt aðeins af mörkum 

svona til bæjarfélagsins eða samfélagsins hvað þetta snertir. Og kannski meira heldur en á landsvísu, en 

auðvitað gerðum við okkar á þeim vettvangi líka. Ég vona að þetta hafi orðið til þess að konur hafi átt 

auðveldara með að taka þátt bæði í atvinnulífi og pólitísku starfi. Og hvatt þær til að verða sjálfstæðari, 

efnahagslega og sem persónur. Ég vil trúa því að þetta hafi skilað einhverju. Það vantaði svo mikið upp 

á. (Auður) 

 

Ég held að þetta hafi skipt máli. Miklu máli til dæmis bara fyrir mig sem manneskju. Að þroskast og 

móta enn frekar mínar pólitísku skoðanir. Þetta voru svo miklir umbrotatímar líka í þjóðfélaginu. 

Þannig að bara það að rödd kvenna heyrðist meira, ég held að það hljóti að hafa haft áhrif. Ég er 

algjörlega sannfærð um það að þetta starf skipti máli og hafi haft áhrif á að fleiri konur komust að innan 

annarra flokka. (Helga)  

 

Ég held að eitt það mikilvægasta sem Kvennalistinn gerði hafi verið að gera konur miklu sýnilegri í 

pólitík. Og mér finnst þetta hafa haft þau áhrif að það er meira tillit tekið til kynjajafnvægist svona 

víðast hvar á listum og reynt að setja konur í efstu sætin. Ég veit svo sem ekkert hvað býr að baki, hvort 

að það er bara óttinn við að tapa einhverju ef að er ekki skreytt með konum, en ég held nú reyndar að í 

flestum flokkunum sé fólk farið að sjá að það margborgar sig að hafa nokkurn vegin jöfn kynjaskipti. 

(Guðrún)  

 

Maður lærir náttúrulega mjög mikið af því að taka þátt í svona starfi og það gefur, þó að það séu ekki 

merkileg laun, þá gefur þetta gríðarlega mikið í þekkingu og sjálfstrausti og maður kynnist ótal fólki og 
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í rauninni er gríðarlega þroskandi og lærdómsríkt að vinna svona vinnu. Það var heldur  ekkert auðvelt 

fyrir konur að komast til áhrifa í öðrum flokkum áður en Kvennalistinn kom til sögunnar, þær voru 

alltaf í þriðja til fimmta sæti. Tilurð Kvennalistans og það að hann skildi vera til staðar í nokkur ár er í 

mínum huga alveg klárlega forsendan fyrir því að fleiri konur fóru í pólitík innan annarra flokka og 

komust eitthvað áleiðis og að það var meira tillit tekið til þess sem þær höfðu fram að færa. Það gerðist 

meira að segja einu sinni þegar ég var í bæjarstjórn að konur voru í meirihluta á bæjarstjórnarfundi, 

Þegar nokkrar konur sem voru varabæjarfulltrúar komu inn í staðinn fyrir karlana sem voru 

aðalbæjarfulltrúar. Þá voru fimm konur og fjórir karlar á fundinum sem var náttúrulega algjör snilld og 

mjög skemmtilegur fundur. (Hallgerður) 

 

Þrátt fyrir að samstarf kvennanna á Húsavík væri gott og þær teldu það skila miklu fyrir 

samfélagið fannst þeim fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 1998 tímabært að láta reyna á hvort 

að hlutirnir væru ekki á það góðri leið að óhætt væri að hætta að bjóða fram sem 

Kvennalistakonur. Einhverjar þessara kvenna héldu áfram pólitísku starfi með H-listanum á 

Húsavík sem bauð fram í þessum kosningum og Samfylkingunni í Þingkosningunum árið 

eftir. Sumar fóru yfir í aðra flokka en margar sögðu að mestu skilið við stjórnmál. Flestar 

höfðu þessar konur hugsað sér í upphafi að kvennaframboð væri tímabundin aðgerð til þess að 

reyna að rétta hlut kvenna í stjórnmálum en ekki langtímalausn. Spurningin er hins vegar 

hvort að tímabært hafi verið að leggja niður Kvennalistann eða hvort að hann hefði mátt starfa 

einhver ár í viðbót. Sumum þeirra finnst jafnvel að þarna hafi verið ástæðulaust að halda 

áfram sérframboði kvenna en nú hafi þörfin fyrir það skapast aftur og kannski kominn tími á 

að endurvekja Kvennalistann. 

 

Ég hef svolítið verið að hugsa um það af hverju þetta hafi lognast út af hjá okkur. Við höfðum kannski 

mestan byr svona um miðbikið en svo dró úr því og það var líka á landsvísu. En þá vorum við búnar að 

áorka svo miklu. Kannski hefur þetta eitthvað með hugmyndafræðina að gera, það getur vel verið. Við 

lögðum náttúrulega til hliðar þessa vinstri-hægri skilgreiningu og það sem hún stendur fyrir, því við 

töldum að það væri svo margt sem sameinaði okkur að það væri vel þess virði að gera þessa tilraun. Og 

vissulega gerði það það. En svo kannski þegar til lengri tíma er litið þá fóru að koma fram mismunandi 

skoðanir á hlutunum eftir því hvort við vorum til vinstri eða hægri í pólitík. Það er ekkert óeðlilegt. 

Enda endaði náttúrulega með því að Kvennalistinn rann inn í vinstri-hægri pólitíkina en þá vorum við 

kannski bara búnar að ljúka okkar hlutverki, ég skal ekki segja um það. Ég held að við flestar höfum nú 

hugsað þannig að þetta yrði ekkert til langframa, bara til þess að brjóta upp þetta hefðbundna munstur 

og ég held að þetta hafi skilað árangri, ef ýmsar tölur eru skoðaðar. (Auður)  
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Mér fannst markmiðið með Kvennalistanum vera að í rauninni ætti hann að eyða sér sjálfur, að við 

ættum að ná þeim árangri að konur væru bara sjálfsagðar, teknar sem persónur en ekki sem konur inn í 

pólitík. Það var náttúrulega þannig að það var alltaf litið á þær konur sem voru í pólitík sem svolítið 

sérstakar, svona „Hvað eru þær að gera þarna!“ Þær þóttu ekki alveg jafn klárar og karlarnir, mér fannst 

það vera viðhorfið. Og mér finnst ég því miður svolítið verða vör við það ennþá að það sé öðruvísi litið 

á konur sem eru í pólitík af sumum og oft á tíðum finnst mér það jafnvel frekar vera kynsystur þeirra en 

karlarnir, sem er sorglegt. (Bergþóra) 

 

Eitt af upphaflegu markmiðunum var að eyða sjálfu sér. Þegar við vorum að hætta virtist það vera 

tímabært en svo finnst mér núna eins og þurfi alltaf að halda þessu vakandi. Mér eiginlega finnst 

kannski bara núna vanta kvennahreyfingu, sem jú femínistarnir eru, en mér finnst að það þyrfti að vera 

næstum samtök sem halda á lofti áfram bara þessum sömu sjónarmiðum. Ég held að Kvennalistinn ætti 

þess vegna bara kannski fullt erindi ennþá. Allavega sem pólitískt afl í samfélaginu. Sjáum bara hvað 

gerðist núna. Það er stór hluti kvenna bara að hætta á þingi núna, bara eftir eitt kjörtímabil. En hvort að 

væri einhver samtök á sömu forsendum og Kvennalistinn. Maður hefur verið sjá líka bara svo mikla 

kvenfyrirlitningu í samfélaginu hjá ungum mönnum. Og mér finnst bara hafa verið of ráðandi þessi 

karlægu sjónarmið síðustu tíu árin. Mér fannst þetta vera á svo góðri leið. Og manni fannst jafnrétti vera 

að aukast og það hefur gert það á vissan hátt á vissum sviðum. Það vantar bara svo mikið. Við eigum 

enn mörg skref eftir. Og stundum eins og við höfum gengið til baka. (Helga)  

 

Mér finnst þetta starf okkar hafa skilað mjög miklum árangri. Reyndar orðið það langt síðan þetta var 

að kannski alveg orðin spurning um að bara að byrja aftur. En þegar við hættum fannst okkur að þetta 

væri á góðri leið og það væri kannski kominn tími til að láta bara reyna á það að vinna með körlunum 

og sjá hvort að konur hlytu meira brautargengi og þær gerðu það reyndar. Þær hlutu meira brautargengi 

fyrst en svo finnst mér eins og við séum að fara afturábak í því, svona víða. Ég held samt að við höfum 

breytt viðhorfi alveg gífurlega margra karlmanna. Og vissulega kvenna, ekki síður. Og það þýðir ekkert 

að gefast upp. Það tekur svo ofboðslega langan tíma að breyta viðhorfum og þau eru svo lífseig þessi 

gömlu viðhorf. En mér finnst þau vera að versna alveg skelfilega núna með þessari klámvæðingu, bara 

hryllilega. Og þess vegna segi ég það. Það er kannski bara komin tími á að við rísum upp aftur. 

(Guðrún) 
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5. Umræður og lokaorð 

 

Í þessum kafla tek ég saman megin niðurstöður mínar og lýk máli mínu. 

 

5.1 Helstu niðurstöður 

 

Ef landslagið er skoðað með tilliti til stöðu kvenna á þeim tíma sem konurnar sem eru 

viðfangsefni mitt í þessari rannsókn voru að stíga sín fyrstu skref í stjórnmálum  finnst mér 

ekki skrýtið að þær hafi talið sig eiga fullt erindi í pólitík. Fáar konur sátu á þessum tíma í 

sveitarstjórnum og inni á Alþingi. Mörg þeirra mála sem snéru að konum og börnum og 

skiptu máli hvað varðaði atvinnuþátttöku kvenna voru í ólestri. Umhverfi stjórnmálanna, bæði 

innan flokkanna og stjórnsýslunnar var karlmiðað og erfitt fyrir konur að komast að og berjast 

fyrir því sem brann á þeim.  

Húsvísku konurnar fundu að það var því full þörf fyrir stjórnmálaafl eins og 

Kvennalistann. Vettvang þar sem konur gátu lagt áherslu á það sem skipti þær máli án þess að 

þurfa að berjast við hefðbundið flokksskipulag. Húsvísku konurnar vildu leggja sitt af 

mörkum til þess að knýja fram breytingar og ákváðu því að taka þátt í flokksstarfi 

Kvennalistans á landsvísu auk þess sem þær töldu að þeirra væri líka þörf í 

bæjarmálapólitíkinni. Þó að þær hafi ákveðið að fara í samstarf við aðra og bjóða fram lista 

með þeim, héldu þær sínu flokksstarfi áfram og segjast allan tímann hafa lagt mesta áherslu á 

mál sem snéru að konum og börnum. Sem Kvennalistakonur fengu þær einn bæjarfulltrúa og 

einn varabæjarfulltrúa auk fulltrúa í hinum ýmsu nefndum. Allar þessar konur og fleiri hittust 

vikulega allan tímann sem þær störfuðu saman og fóru yfir það starf sem þær unnu innan 

stjórna og nefnda og skipulögðu sig.  

Þær telja sig hafa komið heilmiklu til leiðar, en eins og fram hefur komið voru stærstu 

áfangarnir að þeirra mati kannski stofnun framhaldsskóla á Húsavík, einsetning grunnskóla og 

uppsetning hraðahindrana á mestu umferðargöturnar. Auk þess telja þær að innkoma þeirra á 

stjórnmálasviðið hafi bæði orðið til þess að konur sem annars hefðu ekki skipt sér af pólitík 

ákváðu að taka þátt í starfi Kvennalistans og aukið þrýsting á aðra flokka að hleypa fleiri 

konum að. Þær benda líka á það að þær hafi lagt sérstaka áherslu á að allir fulltrúar væru vel 

upplýstir um þau mál sem tekin voru fyrir hverju sinni en eins og fram hefur komið kvarta 

konur í sveitarstjórnum oft undan því að hafa ekki nægilega gott aðgengi að upplýsingum.  
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Það sem er kannski sérstakt við starf Kvennalistans á Húsavík er að konurnar innan 

hans skildu hafa ákveðið að bjóða fram með öðrum en halda samt alltaf sínu flokksstarfi 

áfram. Í þeirra tilfelli virðist þetta samstarf hafa gengið mjög vel. Þær segjast telja að þær hafi 

komið sterkar út sem fulltrúar G-lista innan bæjarstjórnar og nefnda heldur en ef þær hefðu 

farið í sérframboð. Að sama skapi telja þær sig hafa notið meiri virðingar og átt auðveldara 

með að fylgja sínum baráttumálum eftir sem Kvennalistakonur innan G-listans heldur en ef 

þær hefðu verið Alþýðubandalagskonur eða óháðar. Þær telja sig því hafa farið allra bestu 

mögulegu leiðina í framboði sínu.  

 

5.2 Gildi rannsóknarinnar 

 

Rannsóknin og niðurstöður hennar hafa sýnt mér fram á að sérstakir kvennalistar eru það sem 

hefur skilað íslenskum konum hvað mestum árangri í stjórnmálum þar sem vinnuumhverfið 

hefur löngum verið karlmiðað og erfitt fyrir konur að komast að og berjast fyrir því sem 

skiptir þær máli. Samstaða kvenna er sterkasta vopnið í baráttu þeirra fyrir réttindum sínum. 

Þó kemur fram í máli viðmælenda minna að þeim finnst að þrátt fyrir að Kvennalistinn hafi 

haft mikil áhrif á meðan hann var starfandi sé stjórnsýslan og flokkakerfið ennþá karlmiðað. 

Það sama kemur fram hjá viðmælendum Bergljótar Þrastardóttur í ritgerð hennar. Ég er því 

ekki viss um að við höfum náð svo langt að þörfin fyrir sérstakt kvennaframboð sé ekki 

lengur til staðar.  

Það er líka athyglisvert að þó að húsvísku konurnar telji sig hafa átt gott samstarf við 

aðrar flokka og að samvinna sé nauðsynleg segja þær að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir 

þær að halda baklandinu sínu. G-listinn á Húsavík var á margan hátt hugsaður líkt og R-listinn 

sem stofnaður var í Reykjavík 1994, H-listinn sem kom fram á Húsavík 1998 og 

Samfylkingin sem stofnuð var 1999, sameiginlegt framboð flokka sem töldu sig geta unnið 

saman að flestum málum. En munurinn á G-listanum og R-listanum annars vegar og 

Samfylkingunni hins vegar er þó sá að með stofnun Samfylkingarinnar var Kvennalistinn 

lagður niður sem flokkur en á meðan R-listastarfið og G-listastarfið stóð yfir var 

Kvennalistinn ennþá til sem flokkur og konurnar sem ég talaði við virkar innan hans. Þess 

vegna væri til dæmis áhugavert að skoða hvort að fyrrum Kvennalistakonur innan 

Samfylkingarinnar sakni þessa baklands til að leita í sem Kvennalistakonurnar á Húsavík 

segja að hafi reynst þeim svo vel eða hvort að Kvennalistakonum innan R-listans hafi fundist 

jafn mikill styrkur í því.  
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Mér finnst líka merkilegt að tveir af viðmælendum mínum nefna það að þær telji að 

það sé alveg tímabært að konur taki höndum saman aftur og komi fram með sérstakt 

kvennaframboð. Í grein Þórhildar Þorleifsdóttur sem ég vísa í framar í þessu riti, kemur fram 

að hún er líka á þessari skoðun (Þórhildur Þorleifsdóttir 2012). Það vekur hjá mér spurningar 

um það hvort að fleiri íslenskar konur séu ekki að hugsa það sama. En hvort sem að þörfin 

fyrir sérstakt kvennaframboð er enn til staðar eða ekki finnst mér mikilvægt að segja sögu 

þessa kvennaframboðs á Húsavík og er þakklát fyrir og stolt af því að fá að gera það. 
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